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လံုုၿခံဳၿပီး ဂုုဏ္သိကၡာရွိေသာ အိမ္ျပန္ျခင္းလား။ 

နမ္ဆန္ယန္ ေနရပ္ျပန္ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳကို 
ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္း

ဒန္ဆိုင္းေလာန္

စာတမ္းျပဳစုသူ သုေတသီအေၾကာင္း

ဒန္ဆိုင္းေလာန္သည္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ေဒသႏၱရ သုေတသနစင္တာ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး 

ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဂ်၀ါဟလာ ေနရူးတကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔ကိုရရွိခဲ့သည္။



လံုုၿခံဳၿပီး ဂုုဏ္သိကၡာရွိေသာ အိမ္ျပန္ျခင္းလား 
နမ္ဆန္ယန္ ေနရပ္ျပန္ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳကို 

ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္း

ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၉ တြင္ ထုတ္ေ၀သည္။
ကခ်င္ေဒသႏၱရ သုေတသနစင္တာ
မုန္ႀကိမ္ ၁၂၂၊ စီတာပူရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာ
Facebook: Kachinland Research Centre 
Email: kachinlandrc@gmial.com



ေက်းဇူးတင္လႊာ

 ဤသုုေတသနစာတမ္း ျဖစ္ေျမွာက္ရန္ လိုုအပ္ေသာအကူအညီ၊ အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးခဲ့ဲဲၾကေသာ ဖာသာဂ်ိဳးဇက္ 
ေဂါ့လူယုုန္၀ါ၊ ဦးေဖာ္လားဂမ္ဖန္ႏွင့္ နမ္ဆန္ယန္ ရြာသူရြာသားမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အားလံုုးကိုု 
ကခ်င္ေဒသႏၱရ သုုေတသနအဖြဲ႔မွ လွိဳက္လွဲစြာ ေက်းဇူးဥပကာရ တင္ရွိပါသည္။ သုုေတသန ျပဳလုုပ္ရာတြင္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ခံျခင္း၊ စီမံကိန္းညွိႏႈိင္းျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ 
လမိုုင္ေနာ္ထြန္းေအာင္၊ မရန္ဆုုိင္းမိုုင္၊ လဘန္ဆြတ္ရိန္၊ မရန္ထုုရာႏွင့္ လဖိုုင္ဂမ္ေအာင္တိုု႔မွ စြမ္းစြမ္းတမံ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္ကိုု အသိအမွတ္ျပဳအပ္ပါသည္။ 

 ဤသုုေတသန စာတမ္း၏ အေစာပိုုင္း စာမူၾကမ္းမ်ားကို နမ္ဆန္ယန္၊ လိုုင္ဇာႏွင့္  ျမစ္ႀကီးနားတိုု႔တြင္  
ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အက်ဳံး၀င္လက္ခံႏုိုုင္မႈ (validation) ရယူေသာ အလုုပ္ရံုု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ 
အႀကံျပဳေပးခဲ့ၾကေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ျပင္ပမွ စာမူၾကမ္းအား ဆန္းစစ္အႀကံေပးခဲ႔ၾကေသာ  Emily 
Fishbein ႏွင့္ Dr. Patrick Meehan တိုု႔အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

 ဤသုုေတသနစာတမ္းကိုု The U.S. Agency for International Development (USAID) မွ Communi-
ty Strengthening Project by Development Alternatives Incorporated (DAI) အစီအစဥ္အားျဖင့္ ရံပံုုေငြပံပိုုး 
ကူညီခဲ့ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ ဤစာတမ္းပါ သုုေတသနအေထာက္အထားမ်ားသည္ ကခ်င္ေဒသႏၱရသုုေတသန စင္တာ၏ 
သုုေတသနအရ ကိုုယ္ပို္င္ေတြ႔ ရွိေလ့လာခ်က္မ်ားကိုု တင္ျပထားျခင္းသက္သက္ျဖစ္ကာ၊ USAID ၏ အာေဘာ္မ်ား 
ေပၚလစီမ်ားကိုု ထင္ဟပ္ျခင္းမဟုုတ္ပါေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။ 

လဖိုုင္ေဇာ္ဂြန္း
နာယက
ကခ်င္ေဒသႏၱရသုုေတသနစင္တာ
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕



မာတိကာ

အတိုုေကာက္ စာလံုုးမ်ား                                                                                   ၆
စာတမ္း အႏွစ္ခ်ဳပ္                                                                                           ၇
မူ၀ါဒဆိုုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား                                                                             ၉

၁။ နိဒါန္း                                                                                                     ၁၃

၂။ သုုေတသနပံုုစံႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား                                                              ၁၆
 ၂.၁။ သုုေတသန ရည္မွန္းခ်က္မ်ား                                                         ၁၆
 ၂.၂။ သုုေတသနဒီဇိုု္င္း (ပံုုစံ)                                                                 ၁၆
 ၂.၃။ နည္းနိႆယ                                                                             ၁၇
 ၂.၄။ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား                                                                      ၁၇

၃။ နမ္ဆန္ယန္ ေနရပ္ ျပန္ျဖစ္စဥ္ကို ရႈျမင္မႈပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးအား                                     ၁၉
    ဆန္းစစ္ျခင္း
၄။ သုုေတသန ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား                                                                  ၂၄

   ၄.၁။ အေျခခ် ေနထိုုင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း                            ၂၇
   ၄.၂။ ေနထိုုင္ စားေသာက္ေရး                                                               ၃၁
   ၄.၃။ ေျမယာ ပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္ဆိုုင္ရာ လံုုၿခံဳမႈ                                                   ၃၆
   ၄.၄။ လူသားလံုၿခံဳမႈ                                                                            ၄၁
   ၄.၅။ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး                                                              ၄၈
   ၄.၆။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး                                                                              ၅၁
   ၄.၇။ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္                                                               ၅၂

၅။ နိဂံုး                                                                                                       ၅၆
    မွီျငမ္း                                                                                                    ၅၇
    ေနာက္ဆက္တြ ဲ                                                                                       ၅၈
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အတိုေကာက္ စကားလံုးမ်ား

AG  Assembly of God (ေအဂ်ီ အသင္းေတာ္)
CPB  Communist Party of Burma (ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ)
CSO  Civil Society Organisation (လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္း)
DAI  Development Alternatives Incorporated 
FGD  Focus Group Discussion (ဦးတည္စု ေဆြးေႏြးျခင္း)
GAD  General Administration Department (အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာန)
ICRC  International Committee of Red Cross (ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔)
IDP  Internally Displaced Person (ျပည္တြင္း စစ္ေဘးေရွာင္)
INGO  International Non Government Organisation (ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔   
  အစည္းမ်ား)
JST  Joint Strategy Team (ပူးတြဲ ဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေရးအဖြဲ႔)
MNDAA  Myanmar National Democratic Alliance Army Kokang (ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္  
  တပ္မေတာ္ - ကုိးကန္႔)
NDA-K  National Democratic Army-Kachin (အင္(န္)ဒီေအ - ကခ်င္)
NA-B  Northern Alliance Burma (ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔ - ျမန္မာျပည္)
NGO  Non Government Organisation (အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား)
KDA  Kachin Defense Army (ေကဒီေအ)
KHCC  Kachin Humanitarian Concern Committee (ကခ်င္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ    
  အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မီတီ)
KII  Key Informant Interview (ေသာ့ခ်က္ သတင္းေပးေမးျမန္းမႈ)
KIO/KIA Kachin Independence Organisation/Kachin Independence Army     
  (ေကအုိင္အုိ၊ ေအအုိင္ေအ)
KRC  Kachinland Research Centre (ကခ်င္ေဒသႏၱရ သုေတသနအဖြဲ႕စည္း)
UNHCR  United Nations High Commissioner For Refugees (ကုလသမဂၢ     
  ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး)
UNOCHA United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs
USAID   United States Agency for International Development
UWSA  United Wa State Army (ဝျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္)
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စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္

 ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကအိုုင္ေအ) ႏွင့္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္တိုု႔အၾကား၊  ၂၀၁၁ တြင္ 
ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡစစ္ပြဲမ်ားသည္ ၁၇ ႏွစ္ ၾကာခဲ႔ေသာ ႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈကိုု ပ်က္ျပယ္ေစခဲ႔ျပီး၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ေဒသတြင္ ၾကီးမားေသာ လူသားျခင္းစာနာမႈဆိုုင္ရာျပႆနာကိုု ျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့သည္။ 
ယခုုဆိုုလွ်င္ စစ္ပြဲျပန္လည္ စတင္ခဲ့သည္မွာ ၈ ႏွစ္ တိုုင္ခဲ႔ၿပီျဖစ္ကာ၊ လူေပါင္း ၁ သိန္းေက်ာ္သည္ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ 
အိုင္ဒီပီ (ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္ေသာျပည္သူမ်ား)အျဖစ္ ေနထိုုင္ခဲ႔ရသည္။ အိုုင္ဒီပီမ်ားသည္ 
စစ္ပြဲ၏ အနိဌာန္ရံုုကိုု ခံစားခဲ့ရကာ အိုုင္အင္ဂ်ီအိုု၊ အင္ဂ်ီအိုုမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား ရယူေနထိုုင္ရကာ 
လူမႈစီးပြားေရး အခက္အခဲမ်ားကိုု ရင္ဆိုုင္ခဲ႔ၾကရသည္။ 

 တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုုင္ေအတိုု႔အၾကား စစ္ပြဲအရွိန္သည္ တပ္မေတာ္မွ ေကအိုုင္ေအ၏ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ 
ေနရာ တစ္ခုုျဖစ္ေသာ Nhkram Gidon ဌာနကိုု ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာတြင္ သိမ္းယူခဲ့ျပီးေနာက္ပိုုင္း ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ 
ထိုုလမွာပင္ တပ္မေတာ္မွ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုု ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ျပီး၊ 
အိုုင္ဒီပီ အခ်ိဳ႕ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုု ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ဤေနာက္ခံ အေျခအေနအရ 
နမ္ဆန္ယန္ေဒသ ေနရပ္ ျပန္လည္ေနထိုုင္ျခင္းျဖစ္စဥ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 နမ္ဆန္ယန္ေဒသ ေနရပ္ ျပန္လည္ေနထိုုင္ျခင္းျဖစ္စဥ္သည္ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ပိုုင္း တပ္မေတာ္မွ 
တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုု ေၾကညာအၿပီး၊ ပထမဆံုုး တရား၀င္ေနရပ္ျပန္လာမႈျဖစ္ရပ္ တစ္ခုု 
ျဖစ္ေပသည္။ နမ္ဆန္ယန္ အိုုင္ဒီပီမ်ား ေနရပ္ျပန္လာေသာ ျဖစ္စဥ္တြင္၊ ၂၀၁၉  ခုုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုုင္းအထိ 
အဆင့္ ၃ ဆင့္ ရွိေလသည္။ ထိုု႔ေၾကာင္႔ ဤျဖစ္စဥ္သည္ ေနရပ္ ျပန္လည္ေနထိုုင္ေရးဆိုုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ား 
ကိုုမည္သိုု႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ ျပန္လာသူမ်ား မည္သည့္အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ႀကံဳႏိုုင္သည္၊ 
မည္သည့္အရာမ်ားကိုု သင္ၾကားသိရွိခဲ့ရသည္မ်ားကိုု အနာဂတ္ အုုိင္ဒီပီမ်ား ေနရပ္ ျပန္လာေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
သင္ခန္းစာယူ၊ ေလ့လာႏိုုင္ေသာ အေရးႀကီးေသာ ကနဦးအစမ္းသပ္ခံ အေျခအေနတစ္ခုုပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ယခုုစာတမ္း၏ ထူးျခားခ်က္မွာ အိုုင္ဒီပီမ်ား ျပန္လာၿပီးေနာက္ပိုုင္း နမ္ဆန္ယန္ ေဒသအေၾကာင္း 
နက္နက္နဲနဲ အေသးစိတ္ေလ့လာေသာ ပထမဦးဆံုုးေသာ သုုေတသနေလ့လာမႈတစ္ခုု ျဖစ္ေပသည္။  ဤသုုေတသန 
ေလ့လာမႈသည္ ေနာင္အခါ အိုုင္ဒီပီမ်ား ေနရပ္ ျပန္လာေရးအတြက္ လုုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 
ေလ့လာသင္ယူႏိုုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 နမ္ဆန္ယန္တြင္ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ သုုေတသနကြင္းဆင္းမႈမွ အရည္အေသြးစံျပဳ ေတြ႔ဆံုု ေမးျမန္းမႈ ေပါင္း 
၇၅ ခုု၊ ဦးတည္ အုုပ္စုု ေဆြးေႏြးမႈ ၃ ခုု၊ အိမ္ေျခ ၇၀ ကိုု စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ၊ ဘ၀မွတ္တမ္း ၅ခုု တိုု႔ကိုု အေျချပဳ 
သံုုးသပ္ရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ သုုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား  ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ားသည္ ျပန္လာနိုုင္ေရးကိုု အလြန္ပင္ 
စိတ္အားထက္သန္ၾကေၾကာင္း၊ လံုုၿခံဳေရး စိတ္မခ်ရမႈမ်ားရွိ ေနေသးေသာ္လည္း၊ ေနရပ္ျပန္လာ ျခင္းသည္ အိုုင္ဒီပီ 
camp မ်ားတြင္ ဆက္လက္ ေနထိုုင္ေနျခင္းထက္ ပိုု၍ အေလးသာသည္ဟုု ျမင္ၾကသည္။ ျပန္လာသူမ်ားသည္ မိမိ၏ 
တစ္ပိုုင္တစ္ႏိုုင္ လုုပ္ႏိုုင္ေသာ လုုပ္ႏိုုင္စြမ္းႏွင့္ ႀကံ့ႀကံ့ဒဏ္ခံႏိုုင္ရည္စြမ္းကိုု အားကိုုးလ်က္ မိမိတိုု႔၏ ဘ၀ကိုု တိုုးတက္ရန္ 
လုုပ္ေဆာင္ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ သိုု႔ေသာ္ ေနရပ္ျပန္လာစဥ္ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ အခက္အခက္မ်ားမွာ ၎တိုု႔၏ 
ကိုုယ္ပိုုင္အစြမ္းအစ သက္သက္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ မတတ္ႏိုုင္ေသာအေျခအေနမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရသျဖင့္ အကူအညီမ်ား 
ဆက္လက္လိုုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

 ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး။ စစ္ပြဲကာလတြင္း ေနအိမ္အေဆာက္အအံုုမ်ားမွာ က်ိဳးပ်က္ (သုုိ႔) ဆိုုး၀ါးစြာ 
ပ်က္စီး သြားခဲ့ျပီျဖစ္ရာ၊  ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ား ေနထိုုင္ရန္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေသာ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုုပ္ရန္ႏွင့္ 
ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ အေရးတၾကီး လိုုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ျပန္လာသူမ်ားသည္ ေနအိမ္အေဆာက္အအံုုမ်ား 
ျပဳျပင္ေဆာက္လုုပ္ရန္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား မရွိရံုုမွ်မက၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ  ေဆာက္လုုပ္ေရးလုုပ္သားမ်ားမရွိသျဖင့္ 
အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုုင္ေနၾကရသည္။ 
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 စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေရလံုုၿခဳံမႈ။ ရိကၡာႏွင့္ ေရ လံုုၿခံဳမႈတြင္ ဒုုတိယႏွင့္ တတိယအသုုတ္ ေနရပ္ျပန္လာ ၾကသူမ်ားမွာ 
ပိုု၍အခက္အခဲ ရင္ဆိုုင္ရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ရိကၡာအတြက္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင္႔ တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ပံ့မႈအေပၚ လုုံးလံုုးမွီခိုုေနရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒုုတိယႏွင့္ 
တတိယအသုုတ္ ေနရပ္ျပန္လာ ၾကသူအမ်ားစုုတြင္  ကနဦး ခ်ထားေပးေသာ  စားနပ္ရိကၡာမ်ားမွာ ကုုန္လုုနီး ျဖစ္ကာ၊ 
အာဟာရ ရွိေသာ အစားအစာမ်ား မိမိကိုုယ္တိုုင္ ရွာေဖြရန္လည္း ျဖစ္ႏိုုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ မရွိေသးသျဖင့္ 
စားနပ္ရိကၡာ လံုုျခံဳမႈ အတြက္ စိုုးရိမ္ ေၾကာင့္က်မႈ ရွိေနၾကျခင္း ၿဖစ္သည္။ နမ္ဆန္ယန္  ေဘာ္ဒါေဆာင္သို႔ ေနရပ္ 
ျပန္လာေနထိုုင္ၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အေယာက္ ၁၅၀ အတြက္မူ ကက္သလစ္ဘုုရားေက်ာင္းမွ 
တာ၀န္ ယူထားသျဖင့္ အစားအစာအတြက္ စိုုးရိမ္ရမႈမရွိေပ။ သိုု႔ေသာ္ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုုးေရရရွိမႈအတြက္မူ 
တစ္ရြာလံုုး အခက္အခဲရင္ဆိုုင္ၾကရသည္။  ေဘာ္ဒါေဆာင္တြင္လည္း  ေသာက္သံုုးေရႏွင့္ ခ်ိဳးေရ အခက္အခဲ ရွိသည္။ 
အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ မိုုးရာသီကာလတြင္  ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ၀မ္းေလွ်ာေရာဂါႏွင့္ ယားနာ အစရွိ အေရျပား 
ျပႆနာမ်ား ခံစားၾကရသည္။ 

 ပညာေရး။ သုုေတသနေလ့လာခ်က္အရ အိုုင္ဒီပီ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အထူးစီမံ 
ျပဳလုုပ္ထားေသာ သင္ရိုုးညၽႊန္းတမ္းမ်ား၊ စာသင္ၾကားမႈ နည္းစနစ္မ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ကိုု 
ျမင္ေတြ႔ရပါသည။္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အိုငုဒ္ပီ ီစခန္းမ်ားတြင ္၈ ႏစွၾ္ကာ ေနထိုငုလ္ာခဲသ့ျဖင္ ့ပံုမုနွစ္ာသငၾ္ကားမႈ 
ပံုုစံႏွင့္ ကင္းကြာေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ နမ္ဆန္ယန္ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွာ ထိုုကဲ့သိုု႔ 
ပညာေရးနွင့္ အမူအက်င့္ပိုုင္းဆိုုင္ရာတြင္ အထူးဂရုုျပဳ သင္ၾကားေပးရန္လိုုေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိုု 
သင္ၾကားေပးႏိုုင္ရန္ သီးသန္႔သင္တန္းယူထားျခင္း မရွိၾကပါ။ ထိုု႔အျပင္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုုမွာလည္း 
ဤသုုေတသန ကြင္းဆင္းေလ့လာေနေသာ အခ်ိန္အထိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ပ်က္စီးယိုုယြင္းေနေသာ  
ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုုသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုုၿခံဳေသာ အေဆာက္အအံုုတစ္ခုု 
မဟုုတ္ေသးပါ။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ျမန္မာပညာေရးစနစ္အေပၚ အဆိုုးျမင္ ပုုန္ကန္လိုုစိတ္မ်ား 
ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ ပုုန္ကန္လိုုေသာစိတ္ျဖင့္ ဗမာစကားကိုု ေျပာဆိုုရန္ပင္ ျငင္းဆိုုၾကသျဖင့္၊ ပညာေရးကိုု 
အာရံုု၀င္စားႏိုုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ပိုုမိုုေ၀းကြာသြားေလသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင္႔ အိုုင္ဒီပီစခန္းမ်ားတြင္ ႀကီးျပင္းလာရေသာ 
ယခုုနမ္ဆန္ယန္ေက်ာင္းရွိ  ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စစ္ပြဲက ဖန္တီးေပးလိုုက္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္၏ 
သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ဤအခ်က္သည္ ေနရပ္ ျပန္လာသူ အိုုင္ဒီပီမ်ား 
ရင္ဆိုုင္ရေသာ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုု အခက္အခဲမ်ားကိုု ပိုု၍ မီးေမာင္းထိုုးျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုုအခ်က္ကို 
ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ဤျပႆနာသည္ ေနရပ္ျပန္လာသူ အိုုင္ဒီပီမ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လတ္တေလာ 
ျပႆနာမ်ားကိုု ေျဖရွင္းႏိုုင္ရန္ ကူညီပ႔ံပိုုးေပးမႈ ထက္ပိုုေသာ၊ ဘက္ေပါင္းစံုုတြင္ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ပိုုမိုုျပည့္စံုုေအာင္ 
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား လိုုအပ္ေနပါသည္။ 

 က်န္းမာေရး။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ နမ္ဆန္ယန္တြင္ တပ္မေတာ္ မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ 
ေဆးေပးခန္းႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမွ ေဆးေပးခန္းဟူ၍ ေဆးခန္းႏွစ္ခုုရွိသည္။ လူနာအမ်ားစုုမွာ တပ္မေတာ္ 
ေဆးေပးခန္းတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ကာ ဆရာ၀န္ရွိသျဖင့္ အသြားမ်ားေၾကာင္း ေျပာၾကား ၾကပါသည္။ 
ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနတြင္မူ  သူနာျပဳမ်ားသာရွိကာ ေဆးလည္း အလံုုအေလာက္မရွိပါ။ နမ္ဆန္ယန္ 
ေဒသခံမ်ား ႀကီးမားေသာ နာမက်န္းမႈ မ်ား ျဖစ္ပါကမူ နီးစပ္ရာ ၀ိုုင္းေမာ္ (သိုု႔) လိုုင္ဇာ ေဆးရံုုမ်ားသိုု႔ သြားေရာက္ 
ကုုသၾကသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ေရမရရွိေသာေၾကာင့္ ၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ၊ ေျခလက္ေယာင္ရမ္းျခင္း၊ အေရျပားယားယံျခင္း၊ 
တုုတ္ေကြး  စေသာနာမက်န္းမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုုမ်ားႏွင့္ 
ကိုုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားကိုု အထူးဂရုုျပဳေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမရွိေသးပါ။ နမ္ဆန္ယန္ေနရပ္ျပန္မ်ား 
ရင္ဆိုုင္ရေသာ က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ ျပႆနာမ်ားမွာ  ေရေကာင္းမရရွိမႈ၊ အာဟာရမွ်တေသာ အစားအစာမရရွိမႈ တိုု႔ႏွင့္ 
ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ 

 ေျမယာအခြင့္အေရး လံုုျခံဳမႈ။ နမ္ဆန္ယန္သိုု႔ ျပန္လာၾကေသာ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အဓိကစိုုးရိမ္မႈမွာ ေျမယာ 
ပိုုင္ဆိုုင္မႈအေရး ျဖစ္သည္။ ၁၁ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ အစိုုးရ၏ ေျမလြတ္ေျမရိုုင္း ဥပေဒအရ မိမိတိုု႔၏ 
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လယ္ယာေျမမ်ားကိုု မိမိတိုု႔ရြာတြင္မရွိခိုု္က္ အစိုုးရမွ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းမည္ကိုု စိုုးရိမ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုုေျမလြတ္ေျမရိုုင္း 
ဥပေဒအရ  မွတ္ပံုုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ  လယ္ယာေျမမ်ားကိုု ေျမလြတ္ေျမရိုုင္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။ 
ရြာသားအမ်ားစုုမွာ အခြန္ေဆာင္ေျပစာမ်ား မရွိၾကသျဖင့္ ေျမသိမ္းဆည္းခံ ရမည္ကိုု ပိုု၍ စိုုးရိမ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
သုုေတသန ျပဳခ်က္အရ ျမင္ေတြ႔ရသည္မွာ  ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ေဒသခံအမ်ားစုုတြင္ ေျမယာႏွင့္ 
ပါတ္သက္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရွိၾကေပ။ စာရြက္စာတမ္းရွိသူ အနည္းစုုတြင္လည္း ေျမဌားရမ္းမွတ္ပံုုတင္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရွိၾကဘဲ၊ ရြာထဲတြင္ခ်ဳပ္ဆိုုေသာ  ေျမအေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္မ်ားသာ ရွိၾကသည္။ 

 ေျမျမွဳပ္မိုုင္း အႏၱရာယ။္ ေျမျမွဳပ္မိုုင္း အႏၱရာယ္သည္ ျပန္လာၾကေသာ ရြာသူရြာသားမ်ား အတြက္ အဓိက
အႏၱရာယ္ႀကီးတစ္ခုုပင္ျဖစ္သည္။ ရြာပတ္လည္ရွိ ေျမေနရာမ်ားတြင္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားရွိျပီး တားျမစ္နယ္ေျမအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားသည္။ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ အိမ္ေထာင္စုုမ်ားထဲမွ အိမ္ေထာင္စုုစာရင္းရွိေသာ အိမ္အခ်ိဳ႔ကိုုသာ 
၎တိုု႔၏ ေနအိမ္၀န္းက်င္အတြင္း တပ္မေတာ္မွ မိွဳင္းမ်ား ရွင္းလင္းေပးၿပီး၊ အိမ္ေထာင္အမ်ားစုုမွာ ေျမျမွဳပ္မိုင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အသိေပးမႈမ်ား မရရွိျခင္းႏွင့္ မည္သိုု႔ လုုပ္ေဆာင္ရမည္တိုု႔ကိုု မသိရွိၾကပါ။ ထိုုအိမ္ေထာင္စုုမ်ားမွာ 
ေျမျမွဳပ္မိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုုျခံဳမႈပိုုင္းတြင္ လြန္စြာစိုုးရိမ္ရသည္ကိုု ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထိုု႔ျပင္ ျပန္လာသူ ရြာသား 
မ်ားမွာ ေျမျမွဳပ္မုိင္း အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ သြားလာေရး ႏွင့္ မိမိ၏ လယ္ေျမအလုုပ္ လုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္ေရးတိုု႔တြင္ အခက္အခဲ 
အကန့္အသတ္မ်ား ရင္ဆိုုင္ေနရသျဖင့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား အျမန္ဆံုုး ရွင္းလင္းေပးရန္ လိုုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ယခုုအခ်ိန္ 
အထိ (ႏိုု၀င္ဘာ ၂၀၁၉) ေျမျမွဳပ္မိုင္းေပါက္ကြဲမႈ မႀကံဳေတြ႔ရေသးေသာ္လည္း၊ ရြာသားမ်ားသည္ မိမိတိုု႔၏ သားသမီး၊ 
ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား တစ္ေန႔ ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ေဘးကိုု စိုုးရိမ္ေၾကာင့္က်လွ်က္ ရွိၾကသည္။ 

 စား၀တ္ေနေရး။ အိုုင္ဒီပီမ်ား ေနရပ္ျပန္လာ ေနထိုုင္ေရးတြင္ ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိေရးသည္ ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ား 
စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာကိုု မည္သိုု႔မည္ပံုု ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏုုိင္သည္႔အခ်က္အေပၚ တည္မွီလ်က္ရွိသည္။ 
နမ္ဆန္ယန္သိုု႔ ေနရပ္ ျပန္လာၾကသူမ်ား ရင္ဆိုုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားထဲမွ အႀကီးမားဆံုုး အခက္အခဲမွာ 
အသက္ေမြးမႈ လုုပ္ငန္း  ျပန္လည္ထူေထာင္ယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဤသုုေတသနမွ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ လယ္ယာေျမ 
လုုပ္ငန္းျဖင့္ အဓိက အသက္ေမြးၾကသျဖင့္ ျခံဳႏြယ္မ်ားထူထပ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ယာေျမမ်ားႏွင့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား ရွိေသာ 
ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ားသည္ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ ဘ၀မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အဓိကအခက္အခဲ 
ပင္ျဖစ္သည္။ ခ်ံဳႏြယ္မ်ားကိုု ရွင္းလင္းရန္အတြက္ ဘူဒိုုဇာမ်ားဌားရန္လည္း မတတ္ႏိုုင္ၾကေပ။ နမ္ဆန္ယန္ကိုု 
လိုုင္ဇာႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႔မ်ားသိုု႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ အမ်ားျပည္သူသြား ဟိုုင္းေ၀းလမး္မႀကီး တရား၀င္ ျပန္လည္ 
ဖြင့္လွစ္ေရးမွာလည္း နမ္ဆန္ယန္ရြာ၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္အသက္၀င္ စည္ကားလာရန္ အေရးႀကီး 
လွေပသည္။ 

မူ၀ါဒဆိုုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

နမ္ဆန္ယန္ ေဒသခံမ်ား ေနရပ္ျပန္လာေရးအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုုင္ရာ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

•  ျမန္မာအစိုုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ေကအိုုင္အိုုႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ အကူအညီေပးေသာ အိုုင္အင္ဂ်ီအိုု၊ 
အင္ဂ်ီအိုုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးဘုုရားေက်ာငး္မ်ားသည္ လက္ရွိေပးေနေသာ အကူအညီထက္ 
ဆတိုုး၍ ေပးသင့္သည္။ ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ားသည္ ေရွ႕လာမည့္လမ်ားတြင္ ဆိုုးရြားေသာအစားအစာႏွင့္ 
ေသာက္ေရျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုုင္သည္။ ယခင္ကေပးထားေသာ အေထာက္အပံံံ့မ်ား ကုုန္လုုနီးျဖစ္ကာ  
ေရွ႔လာမည့္လမ်ားအတြက္ အေျခခံစားနပ္ရိကၡာမ်ား လံုုၿခံဳမႈမရွိပါ။ ထိုု႔အျပင္ အာဟာရရွိေသာ 
အစားအေသာက္မ်ား ရရွိေရး၊ ေသာက္သံုုးေရ ရရွိေရးတိုု႔ကိုု အပူတျပင္းေဆာင္ရြက္ေပးမွသာ စားနပ္ရိကၡာ 
မလံုုေလာက္မႈ၊ ေသာက္သံုုးေရ မရရွိမႈတိုု႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ က်န္းမားေရးျပႆနာမ်ားကိုု 
ေလ်ာ့ခ်ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

• ျမန္မာအစိုုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ေကအိုုင္အိုု ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ အကူအညီ ေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သည္ 
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အိုုင္ဒီပီမ်ား ေနရပ္ ျပန္လာေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုု ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးေရး 
အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေနရပ္ျပန္ အိုုင္ဒီပီမ်ား၏ အဓိကဦးစားေပး ေတာင္းဆိုုေသာအခ်က္မ်ားကိုု 
ေလးေလးနက္နက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထိုုအခ်က္မ်ားကိုု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသိုု႔ ေနရပ္ 
ျပန္လာလိုေသာ အိုုင္ဒီပီမ်ား ေမလ ၂၀၁၉ တြင္ အသနားခံစာတင္ရာတြင္ ထည့္သြင္းေတာင္းဆိုုထားသည္။ 
ထိုုေတာင္းဆိုုလႊာတြင္ ရြာေက်ာင္း ႏွင့္ေဆးခန္းအတြက္ လိုုအပ္ေသာအကူအညီ၊ စိုုက္ပိ်ဳး ႏိုုင္ေသာ ေျမမ်ားကိုု 
ျပန္လည္္ျပင္ဆင္ ဖြင့္လွစ္ေပးေရး၊ ရြာသားမ်ား၏ ေနအိမ္အေဆာက္အအံုုမ်ားႏွင့္ လမ္းမ်ား ျပန္လည္ 
ေဆာက္လုုပ္ေပးေရး၊ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး စသည့္  ေနရပ္ျပန္ အိုုင္ဒီပီမ်ား အပူတျပင္း ရင္ဆိုုင္ေနရေသာ 
ျပႆနာမ်ားကိုု အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပေတာင္းဆိုုထားသည္။ 

•  ေနရပ္ျပန္ အိုုင္ဒီပီမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး ကူညီႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး သာမက၊ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ေပးေရးဆိုုင္ရာကိစၥမ်ား၊ 
ျပန္လာသူမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုုင္းအ၀ိုုင္း ပိုု၍ စည္းလံုုးေႏြးေထြးမႈရွိေရးကိစၥမ်ားကိုုလည္း ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသင့္သည္။ ဥပမာ၊ ေနရပ္ ျပန္လာၾကသူမ်ားတြင္ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္  ေနရပ္စြန့္ခြာ တိမ္းေရွာင္ 
ေနထိုုင္ခဲ့ရသျဖင့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ရွိၾကရာ၊ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာႏွင့္ လူမႈပိုုင္းဆိုုင္ရာ ႏွစ္သိမ့္ ကူညီေပးေရး 
ကိုုလည္း ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုုင္လွ်င္ အိုုင္ဒီပီမ်ားအတြက္မ်ားစြာ  ေကာင္းက်ိဳးရွိေပမည္။ 

•  ေနရပ္ျပန္ အိုုင္ဒီပီမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး အေထာက္အပံ့ အစီအစဥ္မ်ား 
ခ်ထားရာတြင္၊ အသက္၊ က်ား၊ မ၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ေနာက္ခံ အလုုပ္အကိုုင္စေသာ အခ်က္မ်ားကိုုလည္း 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ အထူးအေထာက္အပံ့ကိုု မုုဆိုုးမမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုုမ်ား စသည္ ပိုု၍ 
လိုုအပ္ေသာသူမ်ားကိုု ေပးႏုုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ျပန္လာၾကသူ အမ်ားစုုမွာလည္း ထိုုသိုု႔ေသာသူ မ်ားေလသည္။ 

•  တာ၀န္ရွိသူမ်ား အာဏာပိုုင္မ်ားသည္လည္း နမ္ဆန္ယန္ေဒသ စီးပြားေရး ျပန္လည္နာလန္ထူႏိုုင္ ရန္ 
အေျခခံက်ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္သင့္သည္။ လိုုင္ဇာႏွင့္ ဗန္းေမာ္သိုု႔ ဆက္သြယ္ ထားေသာ 
ကုုန္သြယ္ေရး လမး္ၾကာင္းမ်ားကိုု ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ ထိုု႔မွသာ နမ္ဆန္ယန္ ရြာတြင္ 
ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းႏႈန္း သက္သာလာမည္ျဖစ္ကာ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈမ်ား ရွင္သန္လာကာ 
ေနရပ္ျပန္လာေသာ ေဒသခံမ်ားသည္လည္း လူသားျခင္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားအေပၚတြင္ မွီခုုိေနရျခင္းမွ 
ကင္းေ၀းမည္ျဖစ္သည္။ 

•  အစိုုးရ တာ၀န္ရွိ အာဏာပိုုင္မ်ားမွလည္း ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားကိုု  လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီ ေပးရန္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား လိုုအပ္မႈကိုု ခြင့္လႊတ္ေပးကာ၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရွိသူႏွင့္ မရွိသူ ဟူ၍ မခြဲျခားပဲ 
ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးရန္။ ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ားသည္ စစ္ပြဲကာလအတြင္း ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ကာ 
ေနထိုုင္ရသျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပည့္စံုုမႈမရွိသည္ကိုု နားလည္ေပးရန္။ ရပ္ရြာသိုု႔ ျပန္လာကာ ဘ၀ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈျပဳရာတြင္  စာရြက္စာတမ္း မရွိမႈေၾကာင့္ ေထာက္ပံံ ကူညီမႈမရျခင္း မျဖစ္ေစရပါ။ 

•  တာ၀န္ရွိ အာဏာပိုုင္မ်ားသည္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား ရွင္းလင္းရာတြင္ အစိုုးရ အိမ္ေထာင္စုုစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ 
အိမ္ေထာင္စုုမ်ားကိုုသာ ေရြးခ်ယ္ရွင္းလင္းေပးျခင္းမဟုုတ္ပဲ၊ နမ္ဆန္ယန္ေဒသအနီး ပတ္၀န္္းက်င္ 
လယ္ယာေျမ ေနရာမ်ား၊ လမ္းမ်ား အပါ၀င္ေနရာ အားလံုုးတြင္  ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားကိုု ရွင္းလင္းေပးရန္ 
ျပဳလုုပ္ေပးရပါမည္။ ထိုုသိုု႔ေနရာ အႏွံ႔တြင္ မိုင္းမ်ား ရွင္းလင္း ျပီးမွသာ ေနရပ္ျပန္လာေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
သည္ ၎တိုု႔၏ ဘ၀၊ စား၀တ္ေနေရးမ်ား၊ လူမႈအသိုုင္းအ၀န္းႏွင့္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးကိုု ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္ ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုုသိုု႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရတိုုတြင္ ျဖည့္ဆည္းႏိုုင္ရန္ ခက္ခဲမည္ဆိုုပါက၊ 
ေအာက္ပါလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုု  ဦးစားေပးစဥ္းစားႏိုုင္သည္။

၁။  အစိုုးရ တရား၀င္အိမ္ေထာင္စုု စာရင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုုင္ေနၿပီ 
ျဖစ္သည့္ လူေနအိမ္ ျခံ၀င္းမ်ားအားလံုုးကိုု ေျမျမွဳပ္မိုုင္းမ်ား ရွင္းလင္းေပးရန္

၂။ စပါးခင္းမ်ား၊ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ထ္ိုုလယ္ေျမ၊ စပါးခင္းမ်ားသိုု႔ သြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ 
ေနရာမ်ားအားလံုုးကိုု ေျမျမွဳပ္မိုုင္းမ်ား ရွင္းလင္းေပးရန္။ 

၃။  ကန္႔သတ္ နယ္ေျမ အျဖစ္ရွိေနေသးေသာ ေနရာအားလံုုးကိုု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ေပးရန္
၄။  ေျမျမွဳပ္မိုင္း အႏၱရာယ္ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား ပိုု႔ခ်ေပးရန္။
၅။  ေျမျမွုဳပ္မိုင္းမ်ား ရွင္းလင္းရာတြင္ ျပင္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုုလည္း ပါ၀င္လုုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးရန္။
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•  နမ္ဆန္ယန္တြင္ ေရာက္ရွိကာ ပညာသင္ၾကားေနၿပီျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ 
အထူးပညာေရး ပံံ့ပိုုးမႈ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုုပ္ေပးသင့္သည္။ ထိုုအစီအစဥ္တြင္ အိုုင္ဒီပီ ဘ၀ေနာက္ခံျဖင့္ 
ႀကီးျပင္းခဲ႔ရကာ မိမိကိုုယ္မိမိ ယံုုၾကည္မႈေပ်ာက္ကာ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုုးေနသည့္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိုု ကိုုင္တြယ္သင္ၾကားေပးႏိုုင္သည့္ သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ား ေရးဆဲြေပးရန္ 
လိုုအပ္သည္။ ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ စာသင္ခန္းမွ လြန္၍ တစ္ကိုုယ္ေရဘ၀ တိုုးတက္မႈကိုုဦးတည္ေသာ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သင့္သည္။ 

ကခ်င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ ေဒသတြင္ အိုုင္ဒီပီမ်ား ေနရပ္ ျပန္လာေရးႏွင့္  ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုုပ္ငန္း 
လုုပ္ေဆာင္ေနသူ မ်ားအတြက္ အေထြေထြ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

• အိုုင္ဒီပီ ေနရပ္ျပန္လာေရးအစီအစဥ္မ်ား လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စစ္ပြဲမ်ား ျပန္လည္မျဖစ္ရန္ ေသခ်ာေသာ 
ေနရာမ်ားကိုုသာ စဥ္းစားသင့္သည္။ အိုုင္ဒီပီမ်ားမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေရွာင္ရမႈမ်ားေၾကာင့္ 
စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားသင့္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင္ ေနာင္လာမည့္ ေနရပ္ ျပန္လာေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုု စစ္ပြဲမ်ား 
ျပန္လည္ မျဖစ္ရန္ ဘက္ေပါင္းစံုုမွ ေသခ်ာေသာ အာမခံခ်က္ရရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္သင့္သည္။ 

• တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အာဏာပိုုင္မ်ားသည္ လူသားျခင္းစာနာကူညီမႈကိုု ေပးသည္ထက္ ပိုုေသာ၊ ေနရပ္ 
ျပန္လာရာတြင္ အားနည္းမႈ၊  စား၀တ္ေနေရး မလံုုျခဳံမႈမ်ားကိုု  ျဖစ္ေစေသာ၊ ျပႆနာ အရင္းခံ အေျခခံက်ေသာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကိုု လုုပ္ေဆာင္ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။  အေရးအၾကီးဆံုုးမွာ ထပ္မံ၍ စစ္ပြဲမ်ား 
မေပၚေပါက္ေစရန္၊ စစ္ျပန္ျဖစ္က စစ္ေရွာင္သူမ်ား တဖန္ျပန္လည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရေသာ သံသရာမွ 
လႊတ္ေျမာက္ရန္ အာမခံမႈေပးရန္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုုိသိုု႔ လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၎တိုု႔၏ စား၀တ္ေနေရး၊ လယ္ယာ 
ေျမလံုုၿခံဳမႈႏွင့္ ေျမျမွဳပ္မိုုင္းမ်ား အႏၱရာယ္ တိုု႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုုအခ်က္မ်ားမွာ က႑ေပါင္းစံုုတြင္ ပတ္သက္ေနေသာ 
ဘံုုျပႆနာမ်ားျဖစ္ျပီး ေနရပ္ ျပန္ေရးအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဦးစားေပးအျဖစ္ 
စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

• အာဏာပိုုင္မ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္လာေသာ အိုုင္ဒီပီမ်ား၏ ေျမယာ ပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္ကိုု ကာကြယ္ ေပးသင့္သည္။ 
ေျမယာႏွင့္ဆုုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္း မရွိသျဖင့္၊ ထိုု စိုုးရိမ္စိတ္သည္ ေနရပ္သိုု႔ ျပန္ရန္ ပိုုမိုုတြန္းအားေပးသည္။ 
စစ္ပြဲမ်ား ၿငိမ္းေအျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း  ရပ္ေ၀းတြင္ ေနရသျဖင့္ ေျမယာကိစၥ စိုုးရိမ္စိတ္ရွိလာကာ ေနရပ္သိုု႔ 
ျပန္ရန္ ေဇာႀကီးလာေစသည္။ အိုုင္ဒီပီ မ်ားကိုု မိမိတိုု႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးဆိုုင္ရာမ်ားကိုု ပိုုမိုုနားလည္က်င့္
သံုုးႏိုုင္ရန္ ကူညီေပးျခင္းသည္လည္း အနာဂတ္ ေနရပ္ ျပန္လာေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ 
အခ်က္ တစ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 

• ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းမြန္စြာရရွိေရးသည္လည္း ေနရာ ျပန္လာေသာ အိုုင္ဒီပီမ်ားအတြက္ 
အေရးႀကီးေသာ ေတာင္းဆိုုခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အိုုင္ဒီပီ ေနရပ္ ျပန္လာေရး အစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲရာတြင္ စစ္ပြဲကာလ စစ္ဒဏ္သင့္ကာ အိုုင္ဒီပီစခန္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနခဲ့ရေသာ  
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ကိုုက္ညီေသာ အထူးသင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ားကိုု က်င့္သံုုးရန္ လိုုအပ္သည္။ 
ထိုုအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ျပန္လာေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ 
စိတ္၀င္စားမႈရွိလာေစရန္၊ ပံုုမွန္စာသင္ၾကားမႈ စနစ္ႏွင့္ ကင္းကြာေနခဲ႔ရမႈမ်ား  ျပန္လည္ကုုစားေပးကာ သင္ခန္း
စာမ်ားအမွီလိုုက္ႏိုုင္ေရးကိုု အထူးဂရုုျပဳေပးရန္ လိုုအပ္ေနပါသည္။ စာသင္ၾကားရံုုမွ်မက တကိုုယ္ေရစိတ္ဓါတ္ 
အမူအက်င့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုုလည္း ဂရုုျပဳေပးရန္ လိုုအပ္ပါသည္။ 

• ေနရပ္ျပန္ အိုုင္ဒီပီမ်ားကိုု ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္၊ ရုုပ္ပိုုင္းသာမက၊ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး၊ ယံုုၾကည္မႈ စိတ္ဓါတ္ခြန္အား ျမင့္တက္လာေစေရးႏွင့္ ျပန္လာသူမ်ား၏ လူမႈ၀န္းက်င္ 
ေႏြးေထြးစည္းလံုုးမႈ ရွိျခင္းမ်ားကုုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ အိုုင္ဒီပီမ်ား၏ လတ္တေလာ 
လိုုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ စား၀တ္ေနေရးဟုု ဆိုုေသာ္လည္း လူမႈစိတ္ဓါတ္ အကူအညီရရွိမႈသည္လည္း ဘ၀မ်ား 
ျပန္လည္ထူေထာင္ ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

• အစိုုးရ ဌာနဆိုုင္ရာ အာဏာပိုုင္မ်ားကလည္း အိုုင္ဒီပီမ်ားသည္ စစ္ေရွာင္တိမ္းကာ ေရႊ႔ေျပာင္း 
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ေနထိုုင္ၾကရသျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုု (ပံုုစံ ၁၀) ကဲ့သိုု႔ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရွိၾကသည္ကိုု သိရွိ 
နားလည္ေပးရန္ လုုိအပ္သည္။ အိုုင္ဒီပီမ်ား ေနရပ္ျပန္လာကာ မိမိတုုိ႔၏ ဘ၀၊ အိုုးအိမ္ ျပန္လည္တည္ေထာင္ရန္ 
ႀကိဳးစားရာတြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမျပႏိုုင္သျဖင့္ အစိုုးရအေထာက္အပံ့ မရရွိျခင္းမျဖစ္သင့္ပါ။ အင္ဂ်ီအိုုမ်ားႏွင့္ 
အလွဴရွင္မ်ားကလည္း ဤအခ်က္္ ကိုု အစိုုးရဌာနဆိုုင္ရာ အရာရွိမ်ား ပိုုမိုုနားလည္လာေစရန္ အေရးႀကီးေသာ 
အခန္းက႑မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။ 
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နိဒါန္း

 ၃၀ ဧၿပီ ၂၀၁၉ အထိ ထုုတ္ျပန္ေသာ UNOCHA စာရင္းဇယားမ်ားအရ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ေဒသတြင္ 
စစ္ပြဲေၾကာင့္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္တြင္ ၂၀၁၆ ေနာက္ပိုုင္း စစ္ရွိန္ျမင့္လာမႈ အကိ်ဳးဆက္မ်ားအေနျဖင့္၊ အိုုင္ဒီပီ စခန္းေပါင္း 
၁၆၉ ရွိၿပီး အိုုင္ဒီပီ အေရအတြက္ ၁၀၆၅၃၇ ဦး ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ 
ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္တြင္ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ပိုုင္း၊ အိုုင္ဒီပီမ်ား 
ေနရပ္ျပန္လာေရး ကိစၥ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပိုုမုုိအသံထြက္လာခဲ့သည္။ 

 ဤေနာက္ခံ အေျခအေနတြင္ နမ္ဆန္ယန္ ျဖစ္စဥ္သည္ ၂၀၁၁ စစ္ျပန္လည္ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုုင္း အိုုင္ဒီပီမ်ား 
ေနရပ္ျပန္ေသာ ပထမဦးဆံုုး အျဖစ္အပ်က္ပင္ျဖစ္သည္။  ထိုု႔ေၾကာင့္ ဤသုုေတသန ေလ့လာမႈသည္လည္း ၂၀၁၁ တြင္ 
ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကအုုိင္အိုု) တိုု႔ အၾကား ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ 
ပ်က္ျပယ္ၿပီး၊ စစ္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားမႈေနာက္ပိုုင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ အိုုင္ဒီပီမ်ား မိမိ၏မူရင္းေဒသသိုု႔ ျပန္လာေသာ 
ျဖစ္စဥ္ကိုု ခဲြျခမ္းေလ့လာသံုုးသပ္မႈ ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေသာ လက္နက္ကိုုင္စစ္ပြဲသည္ လူမ်ဳးိေရးႏွင့္ ဘာသာေရး ၀ိေသသဆိုုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ    ႏုုိင္ငံေရးအရ နစ္နာ မေက်နပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔အစည္း (ေကအုုိင္အိုု)ႏွင့္ 
၎၏ တပ္ျဖစ္ေသာ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (ေကအိုုင္ေအ) တိုု႔ကိုု ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းေပၚေပါက္္ခဲ့သည္္။ 
ထုုိလက္နက္ကိုုင္ ပဋိပကၡမတုုိင္မီ၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ကာလမ်ားတြင္ ကခ်င္ေဒသသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကာလျဖစ္ခဲ့သည္ 
(The Nation 1951)။ ဖြဲ႔စည္းၿပီး အခ်ိန္မွစတင္၍ ေကအိုုင္အိုု၊ ေကအိုုင္ေအသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၊ ဗမာျပည္ 
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၎ျပိဳကြဲေသာ ၁၉၈၉ မတိုုင္မီ အထိ) တိုု႔ႏွင့္ လက္နက္ကိုုင္စစ္ပြဲကိုု အစဥ္အဆက္ဆင္ႏြဲခဲ့သည္။ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုုင္ေအတိုု႔သည္ ၁၉ ၇၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ၁၉ ၈၀ ေက်ာ္ကာလမ်ားအတြင္း မေအာင္ျမင္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုု စပ္ၾကားျပဳလုုပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာ့စစ္ေအးတိုုက္ပြဲ ၿပီးဆံုုးသြားမႈသည္ တပ္မေတာ္အတြင္း 
လည္းေကာင္း၊ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔မ်ားၾကားတြင္လည္းေကာင္း ရိုုက္ခတ္မႈရွိကာ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ 
ႏိုုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကိုု တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံုု ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ပိုု
င္း စစ္အစိုုးရသည္၊ အႀကီးဆံုုး ခြဲထြက္ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ United Wa State Army (UWSA) ႏွင့္  Myanmar National 
Democratic Alliance Army Kokang (MNDAA) တိုု႔ႏွင့္ ၁၉၉၁ တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကိုု ခ်ဳပ္ဆိုုႏိုု္င္ခဲ့သည္။ 
ထိုုႏွစ္ထဲမွာပင္ စစ္အစိုုးရသည္  National Democratic Army-Kachin (NDA-K) ႏွင့္၊ ေနာက္ႏွစ္တြင္ ေကအိုုင္အိုု 
ခြဲထြက္အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ Kachin Defense Army (KDA) တိုု႔ႏွင့္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကိုု ခ်ုဳပ္ဆိုု ႏိုုင္ခဲ့သည္။ 
ေျပာင္းလဲလာေသာ  ႏုုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းေအာက္တြင္  ေကအိုုင္အိုု ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း စစ္အစိုုးရႏွင့္ 
၁၉၉၄ ခုုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုု ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တိက်ေသာ နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈ ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းႏိုုင္ခဲ႔ၾကသည္။ 
ထိုုအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသည္ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္၊ တာပိန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္အနီး ျဖစ္ေပၚေသာ 
တိုုက္ပြဲမတိုုင္မွီအထိ ၁၇ ႏွစ္ ၾကာခဲ့ေလသည္။ ထိုုအခ်ိန္မွစ၍ သိန္းခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ား မိမိတိုု႔၏ ရပ္ရြာ အိုုးအိမ္မ်ားကိုု 
စြန္႔ခြာကာ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားအျဖစ္ ေနခဲ႔ၾကရသည္။ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလ စာရင္းဇယားမ်ားအရ၊ စစ္ေရွာင္ 
ျပည္သူ ၁သိန္းခန္႔မွာ ေကအိုုင္အိုုအစိုုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသ (သိုု႔) ျမန္မာအစိုုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း 
အိုုင္ဒီပီစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုုင္ၾက သည္။ ၂၀၁၈ အတြင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ စစ္ေရွာင္ ၁၄၀၀၀ အထိ တိုုးလာခဲ့သည္။ 

 စစ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လြန္ခဲ့ေသာ ရွစ္ႏွစ္တာကာလကိုု ျပန္ေျပာင္းၾကည့္မည္ဆိုုပါက ေကအိုုင္ေအႏွင့္ 
ျမန္မာ တပ္မေတာ္အၾကား စစ္ပြဲသည္၊ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေကအိုုင္ေအ၏ မဟာဗ်ဴဟာ 
စခန္းတစ္ခုုျဖစ္ေသာ Nhkram Gidon ကိုု သိမ္းယူလိုုက္ေသာ တုုိက္ပြဲသည္ စစ္အရွိန္အျမင့္ဆံုုးသိုု႔ ေရာက္ရွိေသာ 
ကာလျဖစ္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၏ ထိုုထိုုးစစ္သည္ မူဆယ္ႏွင့္ ကြတ္ခိုုင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသိုု႔ ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္ 
တိုုက္ခိုုက္ခဲ့ေသာ ေကအိုုင္ေအႏွင့္ ၎၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေျမာက္ပိုုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ (Noth-
ern Alliace) တိုု႔၏ တိုုက္ခုုိက္မႈမ်ားအေပၚ တန္ျပန္လက္စားေခ်တိုုက္ခိုုက္မႈ ျဖစ္သည္ဟုုလည္း ရႈျမင္ႏိုုင္ပါသည္ (Thu 
Thu Aung 2016)။ Nhkram Gidon ကိုု သိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
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ေလ်ာ့က် သြားသည္။ ၂၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆ တြင္ တပ္မေတာ္မွ ေကအိုုင္အိုု၊ ေကအိုုင္ေအႏွင့္ ေျမာက္ပိုုင္း မဟာမိတ္ 
Northern Alliance၁ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ေဒသတြင္ တဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေၾကာင္း 
ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုုေၾကညာခ်က္ကာလသည္ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉  တြင္ ကုုန္ဆုုံးသည္။ 

 ၂၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆၊ တပ္မေတာ္၏ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း  အိုုင္ဒီပီမ်ား မူရင္းေနရပ္သိုု႔ ျပန္လာေရးကိစၥ ေျပာဆိုုမႈမ်ား ပိုုမုုိက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ 
တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေၾကညာခ်က္တြင္ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ ပါ၀င္သည္။ နံပါတ္ ၉  အခ်က္တြင္ 
ေၾကညာခ်က္ အက်ံဳး၀င္ေသာ ေဒသမ်ားအတြင္း အိုုင္ဒီပီမ်ား မိမိ၏ ေနရပ္သိုု႔ အျမန္ဆံုုး ျပန္လာအေျခခ် ႏိုုင္ေရးႏွင့္ 
ထိုုျဖစ္စဥ္အတြက္ တပ္မေတာ္မွ လိုုအပ္ေသာ အကူအညီကိုုေပးလိုုေၾကာင္း ပါ၀င္သည္။ မူလက  တစ္ဖက္သတ္ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိုု ၂ လသာ ေၾကညာထားေသာ္လည္း၊ တပ္မေတာ္မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ သက္တမ္းတိုုးကာ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉  အထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထိုုသိုု႔ သက္တမ္းတိုုးပံုုကိုု ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာအစိုုးရသည္ 
အိုုင္ဒီပီမ်ား ေနရပ္ ျပန္လာေရးကုုိ အာရံုုထားလုုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုု ထင္ျမင္ရသည္။ ထိုုသိုု႔ လုုပ္ေဆာင္ ေသာ္လည္း 
၎တိုု႔အေပၚ ကခ်င္လူထုု၏ ယံုုၾကည္မႈမွာ တိုုးတက္လာျခင္း မရွိေသးေပ (Kachin State IDP Intention Survey, 
2019)။ အခ်ိဳ႕က ထင္ျမင္ယူူဆသည္မွာ ေနရပ္ ျပန္ျခင္းျဖစ္စဥ္မွာ အစိုုးရမွ အိုုင္ဒီပီမ်ား ရွိေနျခင္းက ပဋိပကၡမ်ား 
ဆက္လက္ ရွိေနျခင္းဟူသည့္ ျပယုုဂ္ကိုု ေလွ်ာ့ခ်ႏိုုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ တရုုတ္ကလည္း ျမန္မာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပိုုမိုုတက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လာပါသည္။ ေကအိုုင္အိုုကိုုလည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏွစ္ဦး သေဘာတူ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကိုု လက္မွတ္ထိုုးရန္ တရုုတ္က တိုုက္တြန္းခဲ့သည္ (Radio Free Asia, 
8 March 2019)။ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း အိုုင္ဒီပီမ်ား ေနရပ္ ျပန္ႏိုုင္ေရးကိုု ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ 
စိတ္၀င္တစားရွိေနၾကသည္။ ေကအိုုင္အိုု အိုုင္ဒီပီေကာ္မတီမွ အဖြဲ႔၀င္ႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ ကခ်င္ လူသားခ်င္းစာနာသူမ်ား၊ 
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ Kachin Humanitarian Concern Committee (KHCC) သည္၊ 
အိုုင္ဒီပီစခန္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ အိုုင္ဒီပီ ၆,၀၀၀ မွ ၁၀,၀၀၀ ၾကားသည္ မ်ားမၾကာမွီ အခ်ိန္ ကာလအတြင္း ၎တိုု႔၏ 
မူရင္းေဒသသိုု႔ ျပန္လာႏိုုင္မည္ဟုု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ (Emily 2019; International Crisis Group, 22 May 2019) 
သိုု႔ေသာ္ ဖိအားေပးမႈမ်ားရွိလာသျဖင့္ ၃၀ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၉  တြင္ ေျမာက္ပိုုင္းတိုုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ သည္ ၀ိုုင္းေမာ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ 
နမ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာသိုု႔ ေနရပ္ ျပန္လာေသာ မိသားစုု ၁၇ စုုကိုု ကူညီေထာက္ပံံံ့ေပးမႈ စတင္လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၅ 
မတ္ ၂၀၁၉  တြင္မူ ေနာက္ထပ္ မိသားစုု ၂၉ စုု၊ တပ္မေတာ္ ၏ အကူအညီျဖင့္ ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ စုုစုုေပါင္း 
၄၆   မိသားစုုႏွင့္ လူဦးေရ ၂၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္သည္။ ထိုု႔အျပင္ နမ္ဆန္ယန္တြင္ အေျခခ်ေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုုပ္သား 
မိသားစုု ၁၇ စုုလည္း ပါ၀င္သည္။ ျပန္လာ ၾကသူ အမ်ားစုုမ်ာ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး၊ လီဆူ၊ ရွမ္း၊ တရုုတ္ႏွင့္ ဗမာ 
လူမ်ိဳးမ်ားလည္း နမ္ဆန္ယန္ရြာသုုိ႔ ေနရပ္ ျပန္လာခဲ့ၾကသည္။ မၾကာမီ ကာလအတြင္း ေနရပ္ ျပန္လာသူ အိုုင္ဒီပီမ်ား 
ျပန္လည္တိုုးလာမည္ကိုုလည္း ႀကိဳတင္ တြက္ဆေနၾကသည္။ 

 တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ေၾကညာၿပီးေနာက္ပိုုင္း ပထမဦးဆံုု ေနရပ္ ျပန္လာေသာ ျဖစ္စဥ္ 
တစ္ခုုအေနႏွင့္ နမ္ဆန္ယန္ျဖစ္ရပ္တြင္ ေနရပ္ ျပန္လာေနထိုုင္သူတိုု႔၏ အခက္အခဲမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 
အိုုင္ဒီပီမ်ား ျပန္လာေရးႏွင့္ ဆိုုင္ေသာ ႏိုုင္ငံေရး အေကာင္းအဆိုုး  ေျပာဆိုုမႈမ်ားကိုု ေလ့လာသံုုးသပ္ႏိုုင္ရန္ အခြင့္အေရး 
တစ္ခုုပင္ျဖစ္သည္။ 

 ၂၀၁၁ စစ္ျပန္လည္ မျဖစ္ပြားမီက၊ နမ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာသည္ အိမ္ေထာင္စုု ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေနထိုုင္ကာ စီးပြားေရး၊ 
လူမႈေရး စည္ကားသိုုက္ၿမိဳက္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕အေသးစားေလးျဖစ္ခဲ့သည္။  ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ႏွင့္ ေကအိုုင္အိုု အုုပ္ခ်ဳပ္ရာ 
မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ လိုုင္ဇာၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ ကားလမ္းခုုလတ္တြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ 
လူႏွင့္ ကုုန္စည္မ်ား သြားလာစီးဆင္းေသာ ေဒသျဖစ္ခဲ႔သည္။ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုုင္း ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕အထိ  မွ 
လာေရာက္လုုပ္ကိုုင္ၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုုပ္သားမ်ားပင္ရွိကာ  တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုု စံုုလင္ေသာ ေက်းရြာၾကီး 

၁ေျမာက္ပိုုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ ကိုု ၂၀၁၆ တြင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး၊ ထိုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစတင္ကာ စစ္ေရးလႈပ္ရွားခဲ႔သည္။ Kachin Independence Army 
(KIA), Arakan Army (AA), Myanmar National Democratic Alliance Army Kokang (MNDAA) ႏွင့္ Ta’ang National Liberation Army 
(TNLA). တိုု႔အၾကားစစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
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ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ေျမၾသဇာေကာင္းေသာ စိုုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ပတ္ပတ္လည္၀န္းရံထားကာ စိုုက္ပိ်ဳးေရးလည္း ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။ 

 လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ပထ၀ီအေနအထားအရ နမ္ဆန္ယန္ေဒသသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအုုိင္ေအအၾကား 
လက္နက္ကိုုင္ ပဋိပကၡတိုုက္ပြဲမ်ား၏  အလယ္ခ်က္မျဖစ္ေနသည္။ ရြာသည္ ေကအိုုင္အိုု ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုုးတြင္ 
တည္ရွိၿပီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ မ်ားႏွင့္လည္း ၂ နာရီ ခရီးသာ ကြာေ၀းသည္။ 
ထိုုေနရာသည္ ေကအိုုင္အိုုႏွင့္ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ဖက္စလံုုးမွ အာဏာ သက္ေရာက္မႈ ရွိၿပီး မည္သည့္ဖက္မွ လံုုး၀ဥႆံုု 
ကိုုင္တြယ္ အုုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ အညိဳေရာင္နယ္ေျမလည္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ လက္ရွိ 
အခ်ိန္တြင္ ရြာအနီး၊ ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္ ကားလမ္းေပၚတြင္ ေနရာယူထားၿပီး၊ ေကအိုုင္ေအစစ္ေၾကာင္းကလည္း 
လမ္းမႀကီး၏ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ျခမ္း ရြာ၀န္းက်င္ ၄မိုုင္ ဧရိယာအတြင္း ေနရာအသီးသီးယူထားၾကသည္။ 

 ထိုုသိုု႔ေသာ ပထ၀ီအေနအထားအရ ထူးျခားမႈ ႏွင့္ အိုုင္ဒီပီမ်ား တရား၀င္ ေနရပ္ ျပန္လာေသာ ပထမဦးဆံုုး 
ျဖစ္စဥ္အျဖစ္ နမ္ဆန္ယန္ေဒသခံမ်ား ေနရပ္ျပန္လာမႈ ျဖစ္ရပ္ကိုု ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျဖ 
မထြက္ေသးေသာ  လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡအလယ္တြင္ အိုုင္ဒီပီမ်ား ေနရပ္သိုု႔ ျပန္လာကာ ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ 
ရင္ဆိုုင္ရေသာ အခက္အခဲမ်ား အေၾကာင္း ပိုုမိုုသိရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လာၿပီးေနာက္ပိုုင္း ေဒသခံမ်ား ဘ၀ထူေထာင္ေရး 
ႀကိဳးပမ္းမႈ အေျခအေနမ်ားကိုု ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္လာမည့္ အိုုင္ဒီပီမ်ားအားလံုုး ေနရပ္ ျပန္လာေရး 
ႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အသိအျမင္မ်ား ရရွိႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
 နမ္ဆန္ယန္ အိုုင္ဒီပီမ်ား ရပ္ရြာ ျပန္လာျခင္းသည္ မိမိဆႏ̔ၵအရ ျပန္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟုု တပ္မေတာ္မွ 
ဆုုိေသာ္လည္း၊ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုုလံုုးတြင္ တပ္မေတာ္မွ ေကအိုုင္အိုု၊ KHCC တိုု႔ႏွင့္ တိုုင္ပင္ျခင္းမရွိပဲ အရပ္သားအစိုုးရ၏ 
ပါ၀င္မႈလည္းမရွိလွပါ (Sai Wansai 2019; Kachin News Group, 9 May 2019)။ ယခုုအခ်ိန္အထိ ထိုုသိုု႔ ေနရပ္ 
ျပန္လာေသာ အိုုင္ဒီပီ မိသားစုုမ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း၊ ေရးသားထုုတ္ေ၀ထားျခင္း မရွိေသးပါ။ 
အိုုင္ဒီပီမ်ား ေနရပ္သိုု႔ ပထမဦးဆံုုး တရား၀င္ ျပန္လာေသာျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ထိုုျဖစ္စဥ္မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
ေအာင္ျမင္သည္၊ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ မေအာင္ျမင္၊ မည္သိုု႔ ဆက္လက္ႀကိဳးစား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
လိုသည္၊ စသည့္အခ်က္မ်ားကိုု သိရွိနားလည္ႏိုုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ နမ္ဆန္ယန္ အိုုင္ဒီပီမ်ား ေနရပ္ျပန္လာသည့္ 
ျဖစ္စဥ္တြင္၊  ျမန္မာအစိုုးရမွလည္း ဆက္လက္ၿပီး အိုုင္ဒီပီမ်ား မိမိ၏ မူရင္းေနရပ္သို႔ ျပန္လာေစႏိုုင္ရန္ လိုုလားေၾကာင္း 
ျပသခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၉  တြင္ အေထြေထြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (GAD) မွ ျပည္နယ္အႏွံ႔ရွိ အိုုင္ဒီပီစခန္းမ်ားသိုု႔ 
သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အိုုင္ဒီပီမ်ား ေရွ႕ဆက္ ေနရပ္ ျပန္လည္ေနထိုုင္ႏိုုင္ေရး အလားအလာမ်ားကိုု သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေကာက္ခံခဲ႔ၾကသည္။ 

 ယခုု သုုေတသနေလ့လာမႈစာတမ္းသည္ မွတ္တမ္းတင္ ဗြီဒီယိုုႏွင့္အတူ လွစ္လ်ဴရႈခံထားရေသာ အားနည္းသူ 
မ်ား၏အသံမ်ားကိုု အုုိင္ဒီပီ ေနရပ္ ျပန္လာေရးနွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျငင္းခုုန္ရာ စကား၀ိုုင္းမ်ားထက္သိုု႔ 
ေရာက္ရွိလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။ 

 ဤစာတမ္း ဖြဲ႔စည္းပံုု အပုုိင္း ၄ ပိုုင္းပါ၀င္သည္။ အပိုုင္း (၂) သည္  ဤသုုေတသန စာတမ္း ျပဳလုုပ္ေသာ သုုေတသန 
ဒီဇိုုင္းႏွင့္ နည္းနိႆရကိုု တင္ျပထားသည္။ အပိုုင္း (၃) တြင္  အိုုင္ဒီပီမ်ား ေနရပ္ ျပန္လာေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာ 
ခ်ထားေရးဆိုုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္းတင္ျပမႈႏွင့္ ၎မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔တြင္ 
နမ္ဆန္ယန္ ေနရပ္ျပန္လာမႈျဖစ္ရပ္ အေတြ႔အၾကံဳကိုု မည္သိုု႔မည္ပံုု ဆန္းစစ္ႏိုုင္သည္မ်ားကိုု ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ဤအပိုုင္းတြင္ အိုုင္ဒီပီမ်ား ေနရပ္ ျပန္လာမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ထိုုဥပေဒမ်ားကိုု မည္သည့္ေနအထားအထိ လိုုက္နာသည္ 
မ်ားကိုုလည္း အက်ဥ္းေဆြးေႏြးထားသည္။ အပိုုင္း (၄) တြင္ နမ္ဆန္ယန္တြင္ ေနရပ္ ျပန္လာေနထိုုင္ သူတိုု႔၏ 
အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကုုိ ေလ့လာသံုုးသပ္ထားသည္။ သုုေတသနေလ့လာမႈ သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုု  
လႊမ္းၿခံဳ ေဆြးေႏြးထားသည္။ (၁) ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုုင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္း ဆိုုင္ရာအေတြ႔အႀကံဳ၊ 
(၂) စား၀တ္ေနေရး (၃) ေျမယာ အခြင့္အေရး လံုုၿခံဳမႈ (၄) လူသားဘ၀ လုုံၿခံဳမႈ (၅) ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး (၆) 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ (၇) အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား စသည္တိုု႔ျဖစ္သည္။ အပိုုင္း (၅) တြင္ အဆံုုးသတ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း 
ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ 
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၂။ သုုေတသနပံုုစံ ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
 
 ၂.၁။ သုုေတသန ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

 နမ္ဆန္ယန္ေဒသခံမ်ား ေနရပ္ျပန္မႈသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ေၾကညာၿပီး 
ေနာက္ပိုုင္း ပထမဦးဆံုး တရား၀င္ ေနရပ္ ျပန္လာေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုု ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္၊ အဓိက သုုေတသန 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကိုု ေအာက္ပါကဲ့သိုု႔ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡစစ္ပြဲ၏ ဆက္ႏြယ္ ထူးျခားေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုု ပိုုမိုုသိ႐ွိႏိုုင္ရန္။
၂။ နမ္ဆန္ယန္ေဒသခံမ်ား ေနရပ္ ျပန္လာၿပီး ေနာက္ပိုုင္းရင္ဆိုုင္ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုု 

အာဏာပိုုင္မ်ား၊ အလွဴရွင္အသိုုင္းအ၀ိုုင္းမ်ား စသည့္    ႏွီးႏြယ္သက္ဆိုုင္သူမ်ား (Statehold-
ers) ကိုု ပိုုမိုုသိရိွေစကာ၊ အနာဂတ္ အိုုင္ဒီပီ ေနရပ္ ျပန္လည္အေျခခ်ေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္။

၃။ ေနရပ္ ျပန္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာက္ရြက္ရာတြင္ မည္သည့္အပိုုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိသည္၊ 
မည္သည့္အပိုုင္းတြင္ မေအာင္ျမင္၊ အနာဂတ္တြင္ ပိုုမိုုေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
ႏိုုင္ရန္ နည္းလမ္းရွိႏိုုင္၊ မရွိႏိုုင္တိုု႔ကိုု ရွာေဖြရန္။

၄။ နမ္ဆန္ယန္ ေဒသခံမ်ား ေနရပ္ျပန္လာမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္္း၍ လူထုုမွ ဓမၼဓိဌာန္က်စြာ သိရွိနားလည္ 
လာေစေရး ၾကိဳးပမ္းရန္။ 

 
 ၂.၂။ သုုေတသန ပံုစံ

 ဤသုုေတသနသည္ ေမးခြန္းႀကီး ၄ခုုကိုု အေျဖရွာႏိုုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းပါသည္။

၁။ ေနရပ္ ျပန္လာရန္ ေစာေနေသးသည္ဟူေသာ လူအမ်ား၏ယူဆခ်က္ကိုု ဆန္႔က်င္ကာ နမ္ဆန္ယန္ 
ေဒသခံ အုုိင္ဒီပီမ်ားသည္ မည္သည့္ တြန္းအားမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္ ဆံုုးျဖတ္ ခဲ့ၾကပါသနည္း။ 

၂။ ေနရပ္ျပန္ နမ္ဆန္ယန္ ေဒသခံမ်ားသည္ မည္သည့္ ႏိုုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ 
လံုုျခံဳေရးဆိုုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကိုု ေတြ႔ႀကံဳခဲ႔ရသနည္း။

၃။ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေသာ အိုုင္ဒီပီမ်ားသည္ ၎တုုိ႔၏ တစ္ပိုုင္တစ္ႏိုုင္လုုပ္ႏိုုင္စြမ္း  (agency) 
ကိုုမည္သိုု႔ အသံုုးခ် ၾကသနည္း။ ႏွီးႏြယ္ သက္ဆိုုင္သူမ်ား (လူထုုႏွင့္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
ရပ္ရြာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥကၠဌမ်ား၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ အိုုင္အင္ဂ်ီအိုု၊ အင္ဂ်ီအိုုမ်ား) ကလည္း ေနရပ္ျပန္ 
ျဖစ္စဥ္တြင္ မည္သည့္ အခန္းက႑မ်ားမွ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသနည္း။ 

၄။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၊ အိုုင္အင္ဂ်ီအိုု၊ အင္ဂ်ီအိုုမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေျမျမွဳပ္ 
မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း၊ အေဆာက္အအံုုမ်ား ျပန္လည္ေဆာက္လုုပ္ျခင္း၊ အသက္ေမြး လုုပ္ငန္းမ်ား 
ႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စေသာ ျပည္သူ႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ အသက္၀င္ 
လာေစရန္ မည္သည့္အေနအထားအထိ ခ်ိတ္ဆက္လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သနည္း။ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 
ခဲ႔မႈမ်ား မည္မွ်ထိေရာက္မႈရွိခဲ႔သနည္း။

 ထိုုသိုု႔ေသာ အဓိကလႊမ္းၿခံဳေသာ သုုေတသနေမးခြန္းမ်ားကိုု အမွဴးျပဳ၍ ဤသုုေတသန 
ေလ့လာမႈတြင္ အိမ္ေထာင္စုုကုုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈဆိုုင္ရာ ယူနစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ 
ဤသုုေတသနသည္ နမ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာတြင္ အျမဲတမ္းေနထိုုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုုမ်ားကိုု 
ဦးတည္ ပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေသာအဖြဲ႔တြင္ အမ်ိဳးသား ကြင္းဆင္းသုုေတသီ ၃ ဦး၊ 
အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး တိုု႔သည္  ဤစာတမ္း၏ ေၾကာရိုုးျဖစ္ေသာ သုုေတသနပံုုစံ၊ အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူမႈႏွင့္ ခြဲျခမ္းသံုုးသပ္မႈတိုု႔ကိုု အတူတကြ လုုပ္ေဆာင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူမႈကိုု ၂၂ ဇြန္ ၂၀၁၉  မွ ၂၀ ၾသဂုုတ္ ၂၀၁၉  အထိ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ကြင္းဆင္း 
ေလ့လာေရး အဖြဲ႔သည္ နမ္ဆန္ယန္တြင္ တစ္လခြဲေက်ာ္ ေနထိုုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
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 ၂.၃။ နည္းနိႆယ

 ဤ သုုေတသနေလ့လာမႈသည္ အရည္အေသြးစံထား သုုေတသန နည္းနိႆယကိုု အသံုုးျပဳကာ တစ္ပိုုင္း 
ပံုုစံက် ေမးခြန္းမ်ားကိုု  ေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ အာဏာပိုုင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား၊ KHCC အဖြဲ႔၀င္မ်ား ႏွင့္  
ေတြ႔ဆံုုကာ အဓိက သတင္းေပးသူကို  ေမးျမန္းျခင္း  key informant interviews (KIIs) မ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ႔သည္။ 
ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ဦးတည္အုုပ္စုု ေဆြးေႏြးျခင္း (Focus group interview) ျပဳလုုပ္ ခဲ႔သည္။ ဤ ေလ့လာမႈတြင္ 
အလႊာလိုုက္ နမူနာ ေကာက္ယူျခင္း နည္းစနစ္၊ ေနရပ္ ျပန္လာ ၾကသူမ်ား ထဲမွ မတူညီေသာလူမ်ိဳးအလိုုက္ 
ဆာေဗးေဒတာေကာက္ယူျခင္း စသည္႔ နည္းလမ္းမ်ားကိုုလည္း အသံုုးျပဳ ခဲ႔သည္။ စုုစုုေပါင္း အားျဖင့္ အရည္အေသြးစံျပဳ  
ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းမႈ ေပါင္း ၇၅ ခုု၊ ဦးတည္ အုုပ္စုု ေဆြးေႏြးမႈ ၃ ခုု၊ အိမ္ေျခ ၇၀ ကိုု စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈ၊ ဘ၀ မွတ္တမ္း 
၅ခုု တိုု႔ကိုု ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ခဲ့သည္။ 

 သုုေတသန အဖြဲ႔သည္ နမ္ဆန္ယန္သိုု႔ ေရွ႕ေျပးေလ့လာမႈခရီးကိုု ၂၂-၂၃ ဇြန္လ တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၅-၂၇ 
ဇြန္လ ၂၀၁၉ တြင္ တစ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ ထိုုခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေနရပ္ ျပန္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိက 
ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းခဲ႔ကာ၊ ေနရပ္ ျပန္လာသူ အခ်ိဳ႕ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုုခဲ့သည္။ ထုုိေရွ႕ေျပးေလ့လာမႈ 
ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ရရွိခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု စုုစည္း၍ သုုေတသန အဖြဲ႔သည္ သုုေတသန ဒီဇိုုင္းအလုုပ္ရံုု 
ေဆြးေႏြးျခင္းကိုု ၂၈-၂၉  ဇြန္လ ႏွင့္ ၁-၃ ဇြန္လိုင္လ ၂၀၁၉ မ်ားတြင္ စုုစုုေပါင္း ၅ ရက္ၾကာ ျပဳလုုပ္ခဲ႔သည္။ ထိုုအလုုပ္ရံုု 
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သုုေတသီမ်ားသည္ စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ား ထုုတ္ျခင္း၊ အေသးစိတ္ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းျခင္းအတြက္ 
အေထာက္အကူျပဳ ေမးခြန္းမ်ားထုုတ္ျခင္းတိုု႔ကိုု ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူ ျခင္းကိုု ၅ 
ဇြန္လိုင္လ-၂၀ ၾသဂုုတ္လ ၂၀၁၉ အတြင္းျပဳလုုပ္ခဲဲ႔ၿပီး ေနာက္ ၃ ရက္ၾကာ သံုုးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္းကိုု လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

 ဤစာတမ္း၏ အက်ံဳး၀င္မႈကိုု ဆန္းစစ္ေသာ အလုုပ္ရံုု ေဆြးေႏြးပြဲကိုုလည္း နမ္ဆန္ယန္၊ လိုုင္ဇာ၊ ျမစ္ႀကီးနား 
တိုု႔တြင္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၀ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၉ ရက္မ်ားတြင္ အသီးသီး ျပဳလုုပ္ခဲ႔ၾကသည္။ စာတမ္း ထုုတ္ေ၀ျခင္း 
မတိုုင္မီတြင္ စာတမ္းကို  အတြင္းႏွင့္ ျပင္ပပညာရွင္မ်ားမွ ဆန္းစစ္ေပးမႈကိုုလည္း လုုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါသည္။

 ၂.၄။ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

 သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကခ်င္ ေဒသႏၲရ 
သုေတသနအဖြဲ႕အစည္း (KRC) အေနျဖင့္ သုေတသီ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တစ္သီးပုဂၢလအျမင္မ်ားကုိ ေဖၚျပျခင္မ်ဳိးကုိ လုံးဝ 
ေရွာင္က်ဥ္သည္။ ဤသုေတသနအစီရင္ခံစာပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈမ်ားႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္ မ်ားသည္ KRC သုေတသနအဖြဲ႔မွ 
ေကာက္ယူထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

 သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္ေလ့လာမႈကမွ ခံယူခ်က္အစြဲေပၚ အေျခခံသည့္ နားလည္မႈမ်ားႏွင့္ 
ကင္းလြတ္ႏုိင္သည္မဟုတ္ေပ။ နမ္ဆန္ယန္ ျပန္လည္အေျခခ်ျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ ဝိေရာဓိအေၾကာင္း ကိစၥမ်ားရွိေနသည္ 
ျဖစ္ရာ သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဖက္မွ လက္ေတြ႔အေရးကိစၥမ်ားကုိ မ်က္ေျခမျပတ္ေစသကဲ့သုိ႔ 
အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း နမ္ဆန္ယန္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ ျပန္လာေသာ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ား 
ကုိယ္ေတြ႔ေတြ႔ႀကဳံခံစားေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ထဲထဲဝင္ဝင္ နားလည္ႏုိင္ရန္ အားထုတ္ရသည္။ 
အျခားအရည္အေသြး အေျချပဳ သုေတသနမ်ားကဲ့သုိပင္ ဤသုိ႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ ဟန္ခ်က္မ်ားက ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ 
အကန္႔အသတ္မ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ရေပမည္။

 ေျဖဆုိသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း အျပည့္အဝယုံုၾကည္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္ကုိ စုိးရိမ္ျခင္း 
စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အျပည့္အဝ ပြင့္လင္းမႈမရွိျခင္းမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ေပသည္။ KRC သုေတသန အဖြဲ႔မွ 
ဤအကန္႔အသတ္ကုိ ေျဖေလွ်ာ့ ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ ရရွိရန္ နမ့္ဆန္ယန္တြင္ ကာလရွည္ 
ေနထုိင္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ သုေတသန အဖြဲ႔၏ ေနာက္ခံ အေျခအေန ႏွင့္ က်ား၊ မ အေနအထားမ်ားကလည္း 
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ယုံၾကည္မႈကုိ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည္။ ဥပမာ - အမ်ဳိးသား မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
သုေတသီက ေျဖဆုိသူႏွင့္ မတူေသာ ဂုိဏ္းဂဏ မတူေသာ အသင္းေတာ္မွ ျဖစ္ေနျခင္း။ သုေတသနအဖြဲ႔အေနျဖင့္ 
ဤကိစၥကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားမွ ဤေလ့လာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ စုစည္းေကာက္ခံရရွိေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံအသုံးျပဳသည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ အျပည့္အဝ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ 
စီစဥ္ရသည္။

 သုေတသနအဖြဲ႔သည္ ကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳေနစဥ္အတြင္း ဤကိစၥမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ တတ္ႏုိင္သမွ် 
အားထုတ္သည္။ ကြင္းဆင္း သုေတသန ျပဳသူမ်ားမွ ကြင္းဆင္းသုေတသန ညွိႏႈိင္းေရးတာဝန္ခံ ႏွင့္ ဦးေဆာင္ 
သုေတသီတုိ႔ထံ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ခံေနစဥ္ ႀကဳံေတြ႔ရေသာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေန႔စဥ္ 
အစီရင္ခံရသည္။ 



19

 ၃။ နမ္ဆန္ယန္ ေနရပ္ျပန္ျဖစ္စဥ္ကို ရႈျမင္မႈပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား ေနရာခ်ၾကည့္ျခင္း

 ကခ်င္ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ား ေနရပ္ ျပန္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ကုလသမဂၢ၏ ပင္ညဲရုိးမူစံႏႈန္းအရ ရႈျမင္ 
သင့္သည္။ ယင္းတြင္ -

“စစ္ေရွာင္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအားလံုးသည္ သူတို႔၏ မူလေနရပ္၊ ေျမ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေနထုိင္ရာ 
အရပ္ေဒသသို႔ မိမိသေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္၊ လံုၿခဳံစိတ္ခ်စြာႏွင့္ သိကၡာရွိရွိ ျပန္ခြင့္ရွိၾကသည္။ မိမိ 
ဆႏၵအေလ်ာက္ လံုၿခဳံစိတ္ခ်စြာႏွင့္ သိကၡာရွိရွိျပန္ေရး ဆိုရာတြင္ လြတ္လပ္ေသာ၊ သတင္းျပန္ၾကားမႈ 
အျပည့္အဝ ရရွိျခင္း၊ တစ္သီးပုဂၢလ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံရမည္။ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ 
စစ္ေရွာင္မ်ားသည္ မိမိမူလႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ ေနရပ္ေဒသရွိ ကာယဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ဝတၳဳ ဆိုင္ရာ၊ ႏွင့္ 
ဥပေဒပုိင္းဆိုင္ရာ လံုၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈတို႔ကို ျပည့္စုံေသာ၊ ဦးတည္ခ်က္ ရွိေသာ၊ အခ်ိန္မီေသာႏွင့္ တိက် 
မွန္ကန္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရမည္။” (UNHCR 2005: article 10.1)

 မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္စြာသတင္းရရွိသည့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင့္ ေနရပ္ 
ျပန္ျခင္းတုိ႔ကုိ အက်ယ္တဝင့္ အေလးထားေသာ ယင္းမူဝါဒမ်ားသည္ JST၂ ႏွင့္ KHCC အပါအဝင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသရွိ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားကုိ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးလ်က္ရွိေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံးအတြက္ စံႏႈန္းလည္း ျဖစ္သည္။ 

 ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနအရ နမ့္ဆန္ယန္ေက်းရြာစစ္ေရွာင္မ်ား ေနရပ္ 
ျပန္ျခင္းတြင္ ယင္းအေျခခံမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ကာလအေျခအေန စုိးရိမ္မႈမ်ားေပၚ 
အေျခခံၿပီး အခ်ဳ႕ိသတင္းဌာနမ်ားက ယင္းေနရပ္ျပန္ျခင္း လုပ္ငန္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိး အျမတ္အတြက္ တပ္မေတာ္မွ 
အတင္းအက်ပ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ (Kachin News Group, 18 February 2019) Burma News 
International တြင္ ေဖၚျပေသာ Kachin News Group ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းအရ KHCC ၏ သဘာပတိ ေဒါက္တာ 
ခါ့လမ္ဆမ္ဆြန္က တပ္မေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ သံသယရွိေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့သည္။

“တပ္မေတာ္၏ ေလးလတာ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆုိင္းေရး ေၾကညာခ်က္သည္ အမွန္တစ္ကယ္ 
သေဘာရုိးျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ လွည့္ကြက္ျဖစ္သည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္။ တပ္မေတာ္က ေကအိုင္အုိ 
ဥကၠဌမွ စစ္ေရွာင္ကိစၥ ေျပာဆိုလာခ်ိန္တြင္ ၎အပစ္အခတ္ ရပ္ဆိုင္ေရး ေၾကျငာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
မိမိအေနျဖင့္ ယင္းကုိ ရုိးသားေသာအျပဳအမူဟု မယူဆပါ။

အျခားအခ်က္ကလည္း [တပ္မေတာ္က] ကခ်င္ စစ္ေရွာင္မ်ားကုိ နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာကုိ ေနရပ္ ျပန္ရန္ 
ခြင့္ျပဳၿပီး ယင္းအခ်က္ကို အစုိးရက မသိရွိခဲ့၊ ေနာက္ပုိင္းမွသာ တပ္မေတာ္က ေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥ 
ျဖစ္သျဖင့္ သေဘာတူ လုိက္ေလွ်ာခဲ့သည္။ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ စစ္ေရွာင္မ်ားကို [၎အပစ္ အခတ္ ရပ္ဆိုင္းေရး] 
ေလးလတာ ကာလအတြင္း အတင္း အက်ပ္ မျပန္ေစလုိပါ။ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ စစ္ေရွာင္ မ်ားကို စစ္ကားမ်ားျဖင္း 
တင္ေဆာင္ၿပီး ေနရပ္ ျပန္ပုိ႔ျခင္းမ်ဳိးကို အလိုမရွိပါ၊

မိမိအထင္ [တပ္မေတာ္သည္] ႏုိင္ငံေရးဖိအား ခံေနရဖြယ္ရွိသည္။ … [တစ္ဖက္သတ္ အပစ္ အခတ္ 
ရပ္ဆိုင္းေရး ကာလ] က်န္ရွိေနသည့္ ႏွစ္လတာအတြင္း စစ္ေရွာင္မ်ားအားလံုး ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ရန္ 
မျဖစ္ႏုိင္။… အကယ္၍ တပ္မေတာ္က လွည့္ကြက္ဆင္ခဲ့ပါက မိမိတို႔အေနျဖင့္ သူတို႔အေပၚ ယုံၾကည္မႈ 
ပ်က္ျပား သြားႏုိင္သည္။ အေျခ အေနက ပုိ၍ ဆိုးရြားသြားႏုိင္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး အထင္အရွား 
ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ေပသည္။” (Kachin News Group ၏ ေဒါက္တာခါ့လမ္ဆမ္ဆြန္ႏွင့္ အေမးအေျဖ ၂၀၁၉) 

၂JST ပူးေပါင္းအဖြဲ႔သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္အိုၾကား စစ္ျပန္လည္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ စစ္ေဘးဒဏ္ခံရေသာ အိုင္ဒီပီမ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာ 
အကူအညီေပးေနေသာ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔ (၉) ဖြဲ႔ ပါ၀င္ေပါင္းစည္းထားေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။



20

 ဤသုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္ JST ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေမးအေျဖမ်ားတြင္လည္း 
ယင္းသေဘာထားအတုိင္း ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရၿပီး၊ စစ္ေရွာင္မ်ား၏ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ 
အေလးထားေသာ ေသခ်ာစြာ အေၾကာင္းၾကားထားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပုိင္း ေဒသမ်ားတြင္ 
စစ္ေရွာင္မ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေလးထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤသုေတသန 
လုပ္ငန္းမွ JST ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အေမးအေျဖမ်ားသည္ နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာ ေနရပ္ ျပန္ျခင္းကုိ တပ္မေတာ္မွ မိမိတုိ႔၏ 
ႏုိင္ငံေရး ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႀကံစည္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ယူဆၿပီး ေဝဖန္ျခင္းမ်ဳိးကုိေတြ႔ရသည္။

 Forntier Myanmar တြင္ ေဖၚျပပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္အရ ေကအုိင္အုိကလည္း နမ့္ဆန္ယန္ ေက်းရြာ 
ေနရပ္ျပန္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ သံသယရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ေကအုိင္အုိ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူမွ 
၂၀၁၉ ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္တြင္ Frontier ကုိ ေျပာျပသည္မွာ ေကအုိုင္အုိ အေနျဖင့္ စစ္ေရွာင္မ်ား ေနရပ္ ျပန္ႏုိင္ေရးကိစၥ 
မေျဖရွင္းမီ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆုိင္းေရးစာခ်ုပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ လုိေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဖက္မွ ဤကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္ႏွစ္ဖက္လုံးကို ေျပာထားၿပီး ျဖစ္သည္။ 
အပစ္အခတ္ ရပ္ဆိုင္းေရးမရွိလ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဤကိစၥတြင္ သူတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ 
မဟုတ္”  ဟု သူကဆိုသည္။ (ရဲမြန္ ၂၀၁၉) 

 နမ့္ဆန္ယန္ေက်းရြာ ေနရပ္ ျပန္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူက အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္တုိ႔သည္ 
စစ္ေရွာင္မ်ား ေနရပ္ ျပန္ေရးကို ၎တုိ႔အား ညွိႏႈိင္းျခင္းမရွိပဲ တစ္ဖက္သတ္ စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု 
ေျပာသည္။ သူႏွင့္ အေမးအေျဖျပဳလုပ္ရာတြင္ ရြာသားမ်ား ေနရပ္ ျပန္လာၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္မွ ေကအုိင္ေအကုိ 
ထုိေနရာဝန္းက်င္ရွိ ေရွ႕တန္းစခန္း တစ္ေနရာကုိ ေနာက္ဆုတ္ရန္ ေျပာဆုိလာသည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ 
လုိက္ေလ်ာ ေသာအခါ တပ္မေတာ္မွ ၎ေနရာတြင္ စစ္ေဆးေရး စခန္းတစ္ခု ခ်ထားလုိက္သည္။ (ရဲမြန္ ၂၀၁၉) 

လုံၿခဳံ စိတ္ခ်ရျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္းဟူသည့္ အေျခခံမူဝါဒႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား

 မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ ဤသုေတသနသည္ ေနရပ္ျပန္လာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဦးေဆာင္ သူမ်ားႏွင့္ 
ျပန္လာေသာ ရြာသားမ်ား၏ အျမင္ကြဲျပားမႈ ရွိေနသည္။ နမ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာ ေနရပ္ ျပန္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက 
ဦးေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ၾသဇာရွိၿပီး Unity and Democracy Party (Kachin State) ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ 
ကတည္းက ဝင္ေရာက္ထားသူ ေတးေရး၊ ေတးဆုိ ဦးေဖၚလား ဂမ္ဖန္၏ အဆုိအရ။။

“စစ္ေရွာင္ေတြ နမ့္ဆန္ယန္ ေက်းရြာကို ေနရပ္ ျပန္ၾကမယ္လို႔ ေျပာဆို လာတဲ့အခါ ဒီလုိ အဖြဲ႔အစည္း 
(KHCC) ေတြ [ပါလာမယ္လို႔] က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေကာင္းဆုံး လမ္းကို ရွာႀကံ 
ေနတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္္က ရြာသားေတြကို ကၽြန္ေတာ္္ဟာ ေယရႈ ၾကြလာမည့္အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ 
သမၼာ က်မ္းစာထဲက ႏွစ္ျခင္းဆရာ ေယာဟန္လိုပဲ လုိ႔ေျပာေလ့ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္္က စစ္ေရွာင္ 
ရြာသားေတြ နမ့္ဆန္ယန္ ေက်းရြာကို ေနရပ္ ျပန္ႏုိင္ဖုိ႔ သူတို႔ကို ဘယ္သူမွ လာမကူခင္ကတည္းက 
နည္းလမ္း ရွာခဲ့တယ္။ ဒီ အဖြဲ႔အစည္း (KHCC) က ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္အထိ ပုိေကာင္းေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္လိမ့္မယ္ လို႔ ကၽြန္ေတာ္္ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဒါ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္္ကေတာ့ 
ဒါကို ေထာက္ခံတယ္။” (Kachin News Group ၏ ေဖၚလားဂမ္ဖန္ႏွင့္ အေမးအေျဖ ၂၀၁၉)

 ဤသုေတသန လုပ္ငန္းမွ ေနရပ္ ျပန္လာေသာ စစ္ေရွာင္မ်ားအၾကားတြင္ မိမိတုိ႔ ေနရပ္ ျပန္ေသာအခါ လုံၿခဳံ 
စိတ္ခ်ႏုိင္ေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိစြာ ျပန္ႏုိင္ေရး စသည္ တုိ႔ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အေျခခံ မူဝါဒမ်ားကုိ သိရွိမႈ အင္မတန္ 
နည္းပါးသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ KRC မွ မိသားစုမ်ားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္မႈအရ ေျဖၾကားသူမ်ား အားလုံးသည္ မိမိ 
သေဘာျဖင့္ ျပန္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္း တုိ႔ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ 
သူတုိ႔သိရွိျခင္းမွာ လက္ေတြ႔အေျခအေနအရ သိျမင္ျခင္းသာမ်ားၿပီး စံႏႈန္းတစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္သိရွိျခင္း 
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သိပ္မရွိေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရသည္။ လုံၿခဳံ စိတ္ခ်ရျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး မည္သုိ႔ နားလည္ 
သည္ကုိ ေမးေသာအခါ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေရးအတြက္ မိမိသာ တာဝန္ရွိသည္ဟု 
ခံစားေၾကာင္း ေျဖၾကားၾကၿပီး လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ‘မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ဖန္တီးယူရမည္’ ဟု ေဖၚျပ ၾကသည္။ 
ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိ ပုံ (၁) ႏွင့္ ပုံ (၂) မ်ားအတုိင္း မွတ္သားရသည္။ ဤေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 
ေနရပ္ျပန္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ေရာက္လာပါ မိမိတု႔ိ ကုိယ္တုိင္ တာဝန္ယူ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ရန္ ဆႏၵရွိသည္ကုိ ျပေနသည္။

 ေနရပ္ ျပန္လာေသာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကုိ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး မိမိခံယူခ်က္ကုိ ေမးေသာအခါ 
ေျဖၾကားသည္မွာ၊

”ဘယ္သူမွ အာမခံခ်က္ မေပးႏုိင္ဘူး။ ျမစ္ႀကီးနားမွာ ေနထိုင္သည့္ ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ 
လံုၿခဳံေရး ကိုေတာင္ အာမခံ မေပးႏုိင္ဘူး။ အဲဒါက ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ့ ၿမဳိ႕ေတာ္။ သူတို႔ရဲ့ လံုၿခဳံေရး 
အာမခံခ်က္ ရွိတယ္လို႔ ခင္ဗ်ား ေျပာႏုိင္မလား? တစ္စုံတစ္ေယာက္ရဲ့ အနာဂတ္ကို ဘယ္သူမွ 
ေသခ်ာ မေျပာႏုိင္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ အေျခအေနကပဲ ထူးထူးျခားျခား ဆိုးရြားေနတာမဟုတ္ဘူး။ 
တကယ္လို႔ တစ္စုံတစ္ခု တစ္လြဲ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ဒီက ဟာေတြ အားလံုးထားခဲ့ၿပီး 
စခန္းမွာပဲ  ျပန္သြား ေနၾကမွာပဲ။ က်ေနာ္တို႔ အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ လံုၿခဳံမႈကို ဘယ္ အစုိးရ ကမွ 
အာမခံခ်က္ မေပး ႏုိင္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး ရမွာပဲ။ ေျမာက္ပုိင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ 
တိုင္းမွဴးရဲ့ လုံၿခဳံေရးေတာင္ အာမခံခ်က္မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ အမ်ားႀကီးယူရတာ။ 
ဒီႏုိင္ငံ မွာကေတာ့ ဘာမွ အာမခံခ်က္မရွိပါဘူး။”

ဇယား (၁)
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ဇယား (၂)

&
mc

dki
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Ie
f;

 ေနရပ္ ျပန္လာျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္း ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး မိမိခံယူခ်က္ကုိ ေမးရာတြင္ 
ေျဖၾကားသည္မွာလည္း ထုိတစ္သံထည္းသာ ျဖစ္သည္။

“ဒါက ကၽြန္ေတာ္္တို႔နဲ႔ ေတာ္ေတာ္အလွမ္းကြာတဲ့ ကိစၥပါ။ သည္အယူအဆကို အစျပဳတဲ့ 
လူေတြပဲ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေျဖႏုိင္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္္တို႔ အတြက္ကေတာ့ ဒါဟာ ရုိးရုိးေလးပဲ အိမ္နဲ႔ 
ယာကို ျပန္လာတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ရြာကို မျပန္လာခင္မွာ ရြာလူႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္က ေမးတယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္္တို႔ကို ေကအုိင္အိုေကာ အစုိးရဖက္ကေကာ ျပန္ခြင့္ ျပဳၿပီလားလို႔။ သူေျပာတာကေတာ့ 
ႏွစ္ဖက္စလံုးက ကၽြန္ေတာ္္တို႔ ျပန္ဖုိ႔ သေဘာတူၾကၿပီလို႔ ေျပာတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္္က 
ျပန္လာဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္တာ။ တကယ္လို႔ ဒါဟာ တစ္ဖက္သတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဆိုရင္ေတာ့၊ 
ရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္္ ကေတာ့ ျပန္ရဲမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္မွ ကၽြန္ေတာ္္တို႔ ၾကားတာက 
ေနရပ္ ျပန္တာကို ေကအိုင္အုိဖက္က ရာႏႈန္းျပည့္ သေဘာတူတာမဟုတ္ဘူး။ နမ့္ဆန္ယန္ ေက်းရြာ 
ေနရပ္ ျပန္တဲ့ျဖစ္စဥ္က တစ္ခ်ဳိ႕ အဖြဲ႔ အစည္းေတြအတြက္ သေဘာထား ကြဲလြဲစရာ ျဖစ္ေနတယ္။ 
ဘယ္လုိ အေၾကာင္းကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အိမ္ျပန္ဖုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးေလးကုိ 
လက္လြတ္ မခံႏုိင္ဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ လူႀကီးေတြ ကေနၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္္တို႔ လံုၿခဳံေရးကုိ 
အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္မလား ဆိုတာကေတာ့ သူတုိ႔ အပုိင္းပဲ။ သူတို႔ ေပးႏုိင္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေနာ္တို႔လည္း 
လက္ခံယူရံုပဲ၊ မေပးႏုိင္ရင္လည္း မရရံုေပါ့။ သူတို႔အေနနဲ႔ လံုၿခဳံေရး အာမခံခ်က္ မေပးႏုိင္ဘူး 
ဆိုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္္တို႔က ဝမ္းနည္း ေနမွာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ာ္တို႔ ကိုယ္ကိုယ္ကုိ 
အားကိုးရမွာပဲ။ က်ေနာ္တို႔ ကံၾကမၼာအေတြက္ တစ္ျခားလူ အေပၚမွာ မွီခုိလုိ႔ မရဘူးေလ။”  (တစ္ဦးခ်င္း 
ေမးျမန္းမႈ Code NSY 2058 2019)
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 ထုိနည္းတူ အျခား အမ်ဳိးသားတစ္ဦးမွလည္း ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈကုိ 
ေမးျမန္းရာတြင္ ေျဖၾကားသည္မွာ၊

“ဂုဏ္သိကၡာဆုိတာ ကိုယ့္ဘာသာ ဖန္တီးယူရတာ။ ကိုယ့္ရဲ့ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္ေပးဖုိ႔ သူတုိ႔ 
(အာဏာပုိင္မ်ား) ကို ေစာင့္ေနလို႔ မျဖစ္ဘူးေလ။”  (၂၀၁၉ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ 
FDG) 
  ဤသုံးသပ္ခ်က္က အခ်ဳိ႕စစ္ေရွာင္မ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာသုိ႔ 
ေနရပ္ျပန္လုိ ၾကသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ကနဦး သိျမင္ေစႏုိင္သည္။ အစီရင္ခံစာ၏ 
လာမည့္အပုိင္းတြင္ ေနရပ္ ျပန္လာၿပီးသူမ်ား၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔ေတြ႔ႀကဳံေနရစဲ 
အခက္အခဲမ်ားအား ဆက္လက္စူးစမ္းသြားမည္။
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၃စာရင္းကိုု ေက်းရြာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမွေကာက္ယူျပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုုးရထံသိုု႔ တင္ျပသည္။ 

၄။ အဓိက ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 ၄.၁။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုုင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း

 ဤသုုေတသန အေျခအေနအရ၊ နမ္ဆန္ယန္သိုု႔ ျပန္လာၾကေသာ ေနရပ္ျပန္မ်ားကိုု အမိ်ဳးအစား 
ခြဲထားရန္လိုုပါမည္။ စာရင္းတြင္မပါေသာ အိမ္ေထာင္စုုမ်ားသည္လည္း ရြာထဲတြင္ေနထိုုင္ၾကသကဲ႔သိုု႔၊ စာရင္းတြင္ 
ပါေသာ္လည္း ရြာထဲအိမ္ျပန္မေနၾကေသာ အိမ္ေထာင္စုုမ်ားလဲရွိသည္။၃ အမွန္တကယ္ ရြာထဲတြင္ အိမ္ျပန္ေနထိုု
င္ၾကေသာစာရင္းႏွင့္ တရား၀င္ထည့္သြင္းထားေသာ လူဦးေရစာရင္းကြာဟေနျခင္းမွာ၊ ယခုုေနရပ္ျပန္ျဖစ္စဥ္သည္ 
ရွႈပ္ေထြးေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုုျဖစ္ေၾကာင္း  ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ဤသုုေတသန ေလ့လာမႈသည္ ၾသဂုုတ္ ၂၀၁၉ အထိ 
နမ္ဆန္ယန္သိုု႔ေနရပ္ျပန္လာကာ အၿမဲတမ္းေနထိုုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုုမ်ားကို အဓိက ဦးတည္ထားပါသည္။ 

 ပထမအသုုတ္ “ေနရပ္ျပန္လာၾကသူမ်ား” ဟုုသမုုတ္ခံရသူမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စုု ၁၇ စုုပါ၀င္ျပီး၊ 
စစ္ျဖစ္ကတည္းက နမ္ဆန္ယန္တြင္ ေနၿမဲေနခဲ႔ၾကသူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္စုု ၁စုု ၂စုု မွလႊဲ၍၊ 
ဤအုုပ္စုုတြင္ပါ၀င္သူအမ်ားစုုမွာ ေနာက္ပိုုင္းျပန္လာၾကသူမ်ားထက္ အေျခအေနေကာင္းသည္ဟုု ဆိုုႏိုုင္ပါသည္။ 
ဤအုုပ္စုုသည္ စစ္မျဖစ္မွီက လိုုင္ဇာႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၾကား ကုုန္ကူးသြားလာ စီးပြားရွာၾကသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္၊ ထိုုသိုု႔ကုုန္စည္ 
ႏွင့္ လူမ်ားဆက္လက္စီးဆင္း ကူးလူးသြားလာႏိုုင္ရန္ လိုုလားေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ လူအခ်ိဳ႕ ေျပာၾကသည္မွာ၊ 
ထိုုအုုပ္စုုသည္ အာဏာပိုုင္မ်ားႏွင့္လည္း အဆက္အသြယ္ရွိၾကသျဖင့္၊ ေနရပ္ ျပန္ျခင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေျမာက္ရန္ အဓိက 
ႀကိဳးကိုုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ဟူသည္။ 

 ဒုုတိယႏွင့္ တတိယအသုုတ္ ေနရပ္ျပန္လာၾကသူမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ အိုုင္ဒီပီမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
ထိုုအုုပ္စုုမ်ားထဲတြင္ အခ်ိဳ႕မွာ အိမ္ေထာင္စုုစာရင္း (ပံုုစံ ၁၀) မ်ား စစ္တြင္း ေပ်ာက္ဆံုုးကုုန္သျဖင့္ 
အျခားအိမ္ေထာင္စုုေအာက္တြင္ စာရင္းထည့္ၾကသည္။ မိမိတိုု႔၏အိမ္ေထာင္စုုအရ စာရင္းသြင္းျခင္း မျပဳလုုပ္ႏိုုင္သျဖင့္ 
(ပံုုစံ ၁၀ မရွိေသာေၾကာင့္)၊ ပိုု၍အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႔ရသည္။ စာရင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ အေထာင့္အပံ႔မရၾကသျဖင့္ 
နမ္ဆန္ယန္ ေနရပ္ျပန္ အိုုင္ဒီ္ပီမ်ားထဲမွ အခက္ခဲဆံုုး ႀကံဳေတြ႔ရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

 စစ္မျဖစ္မွီက နမ္ဆန္ယန္တြင္ အိမ္ေထာင္စုု ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေနထိုုင္ခဲ့ၾကျပီး၊ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ လိုုင္ဇာ၏ 
လမ္းခုုလတ္တြင္ရွိျပီး  မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ထြန္းေျပာင္စည္ပင္ေသာ  
ၿမိဳ႕ငယ္ေလးျဖစ္ခဲ့သည္။ လူမ်ိဳးစံုလင္ကာ ေက်ာက္ဆည္အထိ ေ၀းကြာေသာေဒသမွ ေရႊ႔ေျပာင္းလုုပ္သား 
မ်ားအထိ ရွိၾကသည္။ နမ္ဆန္ယန္အနီး၀န္းက်င္တြင္ ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္ေသာ စိုုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားရွိၿပီး၊ စိုုက္ပ်ိဳးေရး 
က႑အားေကာင္းခဲ့ပါသည္။ ေခတ္ေကာင္းခဲ့ေသာ ကာလမ်ားအေၾကာင္းကိုု ေနရပ္ျပန္ အိုုင္ဒီပီတစ္ဦးမွ 
ျပန္ေျပာင္းသတိရကာ ဤသိုု႔ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 

 ”ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒုုတိယအသုုတ္က လူျပည့္သြားေတာ့၊ တတိယအသုုတ္နဲ႔ ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ 
အရင္တုုန္းကဆုုိရင္ နမ္ဆန္ယန္မွာ ေန႔ေန႔ညည  ဆိုုင္ကယ္ျဖတ္သြားတဲ့အသံေတြ ညံေနေအာင္ 
ၾကားရပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေလးဟာ အသက္၀င္လႈပ္ရွားေနၿပီး ေန႔ေန႔ညည လူလည္းစည္ကားခဲ့ပါတယ္။ 
အဲဒီဘက္ျခမ္းကိုုေတြ႔လား၊ အဲဒီဆိုုင္တန္းေတြဆုုိရင္ ပြဲေစ်းတန္းတမွ် စည္ကားခဲ့တဲ့ေနရာေတြပဲ။ ေန႔တုုိင္း 
ပြဲလုုိပဲစည္ကားခဲ့တာ။ အခုုဘယ္လုုိခံစားရလဲဆုုိတာ ေျပာရမယ္ဆုုိရင္၊ တစ္ရြာလုုံး ခ်ံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္း 
ေတြဖံုုးလြမ္းေနတာ ျမင္ရေတာ့ ၀မ္းနည္းမိပါတယ္။ ပူေဆြးဆံုုးရွံဳးမႈေတြဆုုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔အားလုုံးကိုု 
ညီတူညီမွ် သက္ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။ မ်ားမ်ားရွိတဲ့လူက မ်ားမ်ားဆုုံးရႈံးတယ္၊ နည္းနည္းရွိတဲ့လူက 
နည္းနည္းရွံဳးတယ္။ ဘယ္သူမွ ကုုိယ့္ပစၥည္းဥစၥာမဆုုံးရွံဳးခ်င္ပါဘူး။” (တစ္ကုုိယ္ေတာ္ ေမးျမန္းမႈ Code NSY 
2058 2019)
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 ပစၥည္းဥစၥာမ်ားဆံုုးရွံဳးရျခင္းႏွင့္ အိုုးအိမ္မ်ားပ်က္စီးျခင္း

 ပံုု (၃) တြင္ျပထားသည့္အတိုုင္း၊ ဤသုုေတသနေလ့လာမႈမွ ခန္႔မွန္းသံုုးသပ္သည္မွာ၊ စစ္ပြဲအတြင္း 
နမ္ဆန္ယန္ေဒသ အတြင္းပ်က္စီးသြားေသာ အိမ္မ်ား၏ ကာလတန္ဖိုုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇၀၇၅၀၀) ခန္႔ရွိမည္ဟုု 
တြက္ခ်က္ရပါသည္။ ဤကိန္းဂဏန္းမွာ အိမ္ပ်က္စီးမႈ တန္ဖိုုးသက္သက္ကိုုသာ ေဖာ္ျပႏိုုင္ပါသည္။ လူမႈေရးရာ၊ 
မ်ိဳးဆက္ေရး၊  စီးပြားေရးဆံုုးရွံဳးရမႈတန္ဖိုုးမ်ား မပါ၀င္ေသးပါ။၄ 

၄စစ္မျဖစ္ခင္က ရွိခဲ့ေသာပိုုင္ဆိုုင္မႈတန္ဖိုုးကုုိ ေမးျမန္းရာ အိမ္ေျခ ၄၄ ခုုသာတြက္ခ်က္ ေျဖဆိုုႏိုုင္ခဲ့သည္။ ထိုု ၄၄ အိမ္ေျခ၏ အေျဖကိုုစုုစုုေပါင္းထားေသာ 
တန္ဖိုုးသာျဖစ္သည္။ 

ဇယား (၃)

ေနရပ္ျပန္လာအေျခခ်ရာတြင္ ေငြ(က်ပ္)အားျဖင့္ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေငြ စုစုေပါင္းျပဇယား

အစုိးရ NGOs
ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစ

စည္း
တပ္မေတာ္ မိမိ

၅ေသာင္း 100,000

၁သိန္း 300,000 600,000

၁သိန္းခြဲ 150,000 150,000

၂သိန္း 4,600,000 200,000 1,800,000
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)

ေနရပ္ျပန္လာအေျခခ်ရာတြင္ ေငြ(က်ပ္)အားျဖင့္ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေငြ စုစုေပါင္းျပဇယား

အစုိးရ NGOs
ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစ

စည္း
တပ္မေတာ္ မိမိ

၅ေသာင္း 100,000

၁သိန္း 300,000 600,000

၁သိန္းခြဲ 150,000 150,000

၂သိန္း 4,600,000 200,000 1,800,000
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 အိမ္ေျခေလ့လာမႈစစ္တမ္းအရ သိရွိရသည္မွာ ေနရပ္ျပန္လာၾကေသာ အိုုင္ဒီပီမ်ားသည္ ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အိမ္ေထာင္စုု ၃၄စုုမွ  ရရွိေသာ အေထာက္အပံ့စုုစုုေပါင္းမွာ (၅၈၅၀၀၀ က်ပ္ (သိုု႔) 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈၅၀ ခန့္) မွ်သာရွိသည္။ ပံုု (၄) တြင္ျပထားသည့္အတိုုင္း အင္ဂ်ီအိုု၊ အိုုင္အင္ဂ်ီအိုု မ်ားမွာ နမ္ဆန္ယန္ 
ေနရပ္ျပန္ ျဖစ္စဥ္တြင္ မေသခ်ာ၊ မေရရာမႈမ်ားရွိသည့္အတြက္ ပါ၀င္မႈမရွိၾကေပ။ ျမန္မာၾကက္ေျခနီအသင္းကမူ 
ျပန္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္  က်ပ္ ၂၀၀၀၀၀ မွ ၃၀၀၀၀၀ ၾကား အေသးစားေခ်းေငြမ်ားကိုု 
ထုုတ္ေခ်းခဲ့ၾကပါသည္။ ေျဖဆိုုသူမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအရ အစိုုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွရရွိေသာ အေထာက္အပံ့သည္ 
မည္ကာမတၱ မွ်သာရွိၿပီး၊ ၎တိုု႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀၀မ္းေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မိမိကုုိယ္မိမိသာ 
အားကိုုးေနရေၾကာင္း  ေျဖၾကားပါသည္။ 
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ျပန္လည္ေနရပ္အေျခခ်ရာတြင္ ေထာက္ပ့ံကူညီေသာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ရရိွေသာ အေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ားျပဇယား

အစုိးရ NGOs ဘာသာေရးအဖြဲ႕ တပ္မေတာ္ မိမိ အျခား

၀ါး 180

ဘိလပ္ေျမ 50
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ဇယား (၄)

 ေလာေလာဆယ္ အိုုင္ဒီပီ အမ်ားစုုမွာျဖစ္သလိုု ေဆာက္လုုပ္ထားေသာ ၀ါးအိမ္မ်ားတြင္ ေနထိုုင္ၾကသည္။ 
အိမ္ေျခေလ့လာမႈစစ္တမ္း အရေတြ႔ရွိရသည္မွာ နမ္ဆန္ယန္ရွိ အိမ္အမ်ားစုုသည္ အသစ္ျပန္လည္ေဆာက္လုုပ္ရန္ 
လိုုအပ္လ်က္ရွိသည္ (ေျမပံုု၁ ႏွင့္ ၂)။ စစ္တမ္းေျဖဆိုုရာတြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေဆာက္လုုပ္ရန္ အနည္းအက်ဥ္းသာလိုုသည္ 
ဟုု ေျဖဆိုုသူ ဆယ္ဦး၊ အိမ္၏ ၅၀% ခန္႔ျပဳျပင္ ေဆာက္လုုပ္ရန္လိုု ဟုုေျဖဆိုုသူ ၆ ဦး၊ အိမ္တစ္ခုုလံုုးနီးပါး 
ျပဳျပင္ေဆာက္လုုပ္ရန္လိုု ဟုု ေျဖဆိုုသူ ၂၈ ဦးရွိျပီး၊  အိမ္အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေျဖဆိုုလိုုသူ ၂၆ ဦး ျဖစ္သည္။ 

ေျမပုံ (၁)၊ ၂၀၁၄ ဇႏၷဝါရီ ၆ ရက္ နမ္ဆန္ယန္ရြာ ၿဂဳိဟ္တု ဓါတ္ပုံ (Google Earth)။  စစ္ပြဲ ၄ ႏွစ္ ၾကာၿပီးေနာက္ 
ေျပာင္းလဲမႈ အအေျခအေန
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 ထိုုေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အရသိရွိရသည္မွာ ေနရပ္ျပန္ အိုုင္ဒီပီမ်ားအတြက္ လံုုၿခံဳၿပီး စိတ္ခ်ရေသာ 
ေနအိမ္မ်ား ျပဳျပင္ေဆာက္လုုပ္ရန္ (သိုု႔) ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္၊  အထူးသျဖင့္ စစ္ေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ 
ပ်က္စီးသြားခဲ့ေသာ နမ္ဆန္ယန္ ကဲ့သိုု႔ေသာ ၿမိဳ႔၊ရြာ မ်ား အပူတျပင္း လိုုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုု႔ျဖစ္သည္။ 

 ေနရပ္ျပန္လာေနထိုုင္ရန္ ေစ့ေဆာ္ခ်က္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း

 အေထာက္အပ႔ံမ်ား ေကာင္းစြာမရရွိမႈမွအပ၊ အိုုင္ဒီပီမ်ားသည္ မိမိတိုု႔ ေနရပ္ျပန္လွ်င္ ေတြ႔ႀကံဳရမည့္ 
အခက္အခဲမ်ားကိုု ႀကိဳတင္မွန္းဆႏုုိင္ေသာ္လည္း၊  ျပန္ရမည္ကိုု    အခ်ိန္တိုုအတြင္း သာသိရွိရသျဖင့္၊  ျပင္ဆင္ခ်ိန္လည္း 
မရၾကေပ။ အိမ္ေျခေလ့လာမႈစစ္တမ္းအရ ေျဖၾကားသူ ၇၀ လွ်င္ ၅၁ ေယာက္က ေနရပ္ျပန္လွ်င္ ေတြ႔ၾကံဳရမည့္ 
အခက္အခဲမ်ားကိုု ႀကိဳတင္မွန္းဆႏိုုင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားၾကၿပီး၊ က်န္ေသာ ၁၉  ေယာက္သာ မမွန္းဆႏိုုင္ေၾကာင္း 
ေျဖၾကသည္။ ၁၁ ေယာက္က မျပန္ခင္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရေၾကာင္းေျဖၾကားၿပီး၊  ၄၂ ေယာက္က ေတြ႔ႀကံဳရမည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုု 
သိေသာ္လည္း ျပင္ဆင္ခ်ိန္မရေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။ အခ်ိဳ႕က ေျဖၾကားသည္မွာ၊ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေသာ 
စီးပြားေရးအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိမည္ဟုုထင္ၿပီး၊ အိုုင္ဒီပီစခန္းမ်ားတြင္ လူသားခ်င္း စာနာအေထာက္အပ႔ံကိုု မွီခိုုေနရျခင္းမွ 
လြတ္ေျမာက္မည္ဟုုယူဆၿပီး ေနရပ္ျပန္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျဖၾကားသည္။ 

ေျမပုံ (၂)၊ ၂၀၁၈ ဇႏၷဝါရီ ၁၂ ရက္ နမ္ဆန္ယန္ရြာ ၿဂဳိဟ္တု ဓါတ္ပုံ (Google Earth)။ စစ္ပြဲ ၈ ႏွစ္ ၾကာၿပီးေနာက္ 
ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေန
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အသက္ ၆၀ အရြယ္ ယခင္ လယ္လုုပ္သူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ ေျဖၾကားသည္မွာ 

“အုုိင္ဒီပီစခန္းမွာ ၇-၈ ႏွစ္ေလာက္ေနလာခဲ႔ရတာ ေတာ္ေတာ္စိတ္ကုုန္လာပါၿပီ။ ငါတုုိ႔အသက္ႀကီး 
တဲ့လူေတြ ရြာမွာေနတုုန္းက မရွိတဲ႔ေသြးတိုုးေရာဂါ လည္းရွိလာခဲ့တယ္။ မႏွစ္တုုန္းက 
ခရစၥမတ္မွာ ဖာသာေတြက ရြာျပန္လာႏိုုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းအေၾကာင္း ေျပာလာေတာ့၊ 
ရြာျပန္လာေနရင္ က်န္းမာေရးပိုုေကာင္းလာၿပီး၊ ေနာက္ႏွစ္အတြက္ စပါးလည္းစိုုက္လာႏိုုင္မယ္ 
ထင္လုုိ႔ျပန္လာခဲ့တာပါ။” (တစ္ကုုိယ္ေတာ္ ေမးျမန္းျခင္း code NSY 2002 2019) 

အသက္ ၄၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ယခင္လယ္သမား အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္း ယခုုလိုုေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 

”ကၽြန္ေတာ္ျပန္လာရတဲ႔ အေၾကာင္းရင္းေတြကေတာ့ အုုိင္ဒီပီစခန္းမွာဆိုုရင္ ထင္းေတြထားဖိုု႔ 
ေနရာလည္းမရွိပါဘူး။ အိပ္ရာေအာက္မွာထားရပါတယ္။ အိပ္ရင္လည္း ေနရာေသးေသးေလးမွာ 
တစ္မိသားစုုလုုံး ၾကပ္ညွပ္ၿပီးအိပ္ရပါတယ္။ အလုုပ္အကုုိင္လည္း ရွာရခက္ခဲပါတယ္။ ဒီအတုုိင္းပဲ 
ဆက္ေနေနလုုိ႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔မိသားစုုအတြက္ မျဖစ္ဘူး။ ဒါနဲ႔ အိမ္ျပန္လာလိုု႔ရၿပီ 
ဆုုိတဲ့သတင္းၾကားေတာ့ ျပန္ဖိုု႔ ဆံုုးျဖတ္လုုိက္တာပါ။’’  (တစ္ကိုုယ္ေတာ္ ေမးျမန္းျခင္း code NSY 
2004 2019)

လူမႈစိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ အခက္အခဲမ်ား 

 ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈလုုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ ဘက္ေပါင္းစံုုမွ တိုုးတက္မႈ 
ရွိရန္အတြက္ ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာႏွင့္ အေဆာက္အအံုု ပိုုင္းဆိုုင္ရာမ်ား ထူေထာင္ျခင္းသာမက၊ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားမ်ားကိုုလည္း 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးရန္ လိုုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ျပန္လာသူမ်ားက ေနရပ္ျပန္လာျခင္းသည္ အိုုင္ဒီပီစခန္းမ်ားတြင္ 
ေနထိုုင္ရျခင္းထက္ပိုု၍ အဆင္ေျပမည္ဟုု ယူဆကာ ေနရပ္ျပန္လာျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ မိမိတိုု႔ ေျဖရွင္း၍မရေသာ 
အေျခခံအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကိုု ဆက္လက္ရင္ဆိုုင္ၾကရသည္။၅ မိမိတိုု႔၏ ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ားႏွင့္ 
ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုုးရွံဳးမႈမ်ားေၾကာင့္ရရွိေသာ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားသည္ ျပန္လာသူတိုု႔၏စိတ္ထဲတြင္ ႀကီးႀကီးမားမား 
ရွိေနၾကသည္။ 

 ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕မွ လာေရာက္ေနထိုုင္ၿပီး၊ ယခင္က ကုုန္သည္ႏွင့္ ေရႊက်င္းလုုပ္ကိုုင္သူ အမ်ိဳးသမီး 
မွ လုုပ္ငန္တစ္ခုုစတင္ရန္ မ၀့ံမရဲျဖစ္သြားပံုုကိုု ယခုုကဲ့သိုု႔ ေျပာျပပါသည္။ 

”မၾကာခင္ကပဲ၊ အရင္တုုန္းက သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ေမးတယ္၊ ဆန္ဆုုိင္ဖြင့္မလား၊ လုုိအပ္ရင္ 
အရင္းအႏွီး ထုုတ္ေပးမယ္ဆုုိၿပီး ကမ္းလွမ္းလာတယ္။ ကၽြန္မက ဆန္ကုုန္သည္ေတြနဲ႔လည္း 
အကၽြမ္းတ၀င္ရွိတယ္။  ဒါပယ္မဲ့ သူ႔ရဲ႕ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုုိလက္ခံၿပီး ဆုုိင္မဖြင့္ရဲဘူး။ စစ္မျဖစ္ခင္ 
ကတည္းက   အေၾကြးေတြေတာင္ ခုုထိဆပ္လိုု႔မေက်ေသးဘူး။  အခုုဆိုုင္ဖြင့္ၿပီး၊  စစ္ျပန္ျဖစ္ရင္ 
အေၾကြးႏွစ္ထပ္တင္ေတာ့မွာ။ ဒါေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒီငွက္ေပ်ာစိုုက္ခင္းထဲမွာပဲ 
ေန႔စားအေနနဲ႔ပဲ လုုပ္ေနတယ္” ( တစ္ကုုိယ္ေတာ္ ေမးျမန္းမႈ  Code 2060 2019)

 ထုုိသိုု႔ေသာအျမင္မ်ားသည္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာသူမ်ား မိမိကိုုယ္မိမိယံုုၾကည္မႈ ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ဆံုုးရံႈးမႈမွ ျပန္လည္ကုုစားႏိုုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားကိုု ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ စစ္ပြဲကာလအတြင္း 
စိတ္ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္၊ အိုုင္ဒီပီစခန္းမ်ားတြင္ ၈ ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာ သီးျခားေနထိုုင္ခဲ့ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားသည္ 
အိုုင္ဒီပီမ်ား၏ မိမိကုုိယ္မိမိ ထင္ျမင္ယူဆမႈစိတ္ကိုု ထိခိုုက္ေစခဲ႔ၿပီး အနာဂတ္အတြက္လည္း အေကာင္းမျမင္ႏိုုင္မႈႏွင့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေစခဲ့သည္။ 

၅ထိုုသိုု႔အေျခခံ အေဆာက္အအံုုမ်ား၏ မ်က္ႏွာသာမေပးမႈအေၾကာင္း သံုုးသပ္ခ်က္ အေသးစိတ္အေၾကာင္း ”အသက္ေမြးလုုပ္ငန္း“ အပိုုင္းတြင္ရႈပါ။ 
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 နမ္ဆန္ယန္သိုု႔ ျပန္လာၾကသူမ်ားအတြက္ ဤသုုေတသနမွ ေတြ႔ရွိရသည္မွာ သူတုုိ႔၏ လူေနထိုုင္မႈ 
အဆင့္အတန္းကိုု ခ်ိန္ၾကည့္လွ်င္ စစ္မျဖစ္မွီကထက္၊  ယခုုေနရပ္ျပန္လာခ်ိန္တြင္ လြန္စြာ ႏွိမ့္က်ေနသည္ကိုု 
ေတြ႔ရွိသည္။ နမ္ဆန္ယန္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီတာ မရွိေသာ္လည္း (ပံုု ၇ ႏွင့္ ၈ တြင္ ျပထားသည့္အတိုုင္း)၊ စစ္မျဖစ္မွီတြင္ 
၃၁.၃၄% (၂၂ အိမ္ေထာင္) က ကိုုယ္ပိုုင္မီးစက္မ်ား ရွိၾကသည္။ ရွစ္ႏွစ္အၾကာ၊ ယခုု အိမ္ျပန္လာခ်ိန္တြင္ ၇.၁၄% (၅ 
အိမ္ေထာင္) သာ ကိုုယ္ပိုုင္မီးစက္ ရွိၾကသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ ၂၄.၂% က်ဆင္းမႈျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္မီးမရၾကသျဖင့္ 
အိမ္ေထာင္အမ်ားစုုမွာ အလင္းရရန္ ဖေယာင္းတိုုင္မ်ား အသံုုးျပဳၾကသည္။ စစ္မျဖစ္မွီတြင္ ၂၈.၅၇% (၂၀ အိမ္ေထာင္) 
သာ အလင္းေရာင္အတြက္ ဖေယာင္းတိုုင္ သံုုးၾကေသာ္လည္း၊ ယခုုတြင္ ၅၄.၂၉ % (၃၈ အိမ္ေထာင္) အထိ 
ေနအိမ္အလင္းေရာင္အတြက္ ဖေယာင္းတိုုင္ကိုု အသံုုးျပဳၾကရသည္။ 
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၇ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တြင္ၾကည့္ရန္

ယခုုလက္ရွိ လူေနထိုုင္မႈ အေျခအေနကိုု ေမးျမန္းရာ၊ ဦးတည္အုုပ္စုုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္ေျဖၾကားသူ တစ္ဦးမွ 
ယခုုကဲ့သိုု႔ရွင္းျပပါသည္။

”ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ နမ္ဆန္ယန္ကိုု ဖုုန္းလုုိင္းေတြ၊ လွ်ပ္စစ္မီးေတြရျပီး အရင္တုုန္းကလုုိပဲ  
ျပန္ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အရင္တုုန္းကေတာ့ နားလံုုရြာ (နမ္ဆန္ယန္ အနီးမွရြာ) ဟာသိပ္မဖြံ႔ၿဖိဳး 
ခဲ့ေပမဲ့ အခုုေတာ့ ဖြ႔ြံၿဖိဳးေနပါၿပီ။ အခုုကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ကေတာ့  အလင္းရဖိုု႔ ဖေယာင္းတုုိင္သုုံးရတဲ့ 
အေျခအေနကုုိ ေရာက္ေနၿပီ။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဆိုုင္ကယ္ဘက္ထရီနဲ႔ အားသြင္းရတဲ့ ဆုုိလာျပားေတြကိုု 
လည္းသုုံးၾကပါတယ္။ ဖုုန္းလိုုင္းလဲ မရွိတဲ႔အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အခက္အခဲေတြ႔ရပါတယ္။ 
တရုုတ္ ဆင္မ္းကဒ္ေတြ၀ယ္သုုံးဖိုု႔လည္း မတတ္ႏိုုင္ပါဘူး။ ယြမ္ ၅၀ ထည့္ထားရင္ အမ်ားဆုုံး ၂ပတ္ 
ပဲခံပါတယ္။ ရြာထဲမွာလည္း  လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာခ်င္ပါတယ္။ ျပန္လာသူေတြရဲ့ အိမ္တစ္ခ်ိဳ႕က 
အေျခအေနေကာင္းတယ္လုုိ႔ ထင္ရေပမဲ့၊ ေခါင္မိုုးေတြက မိုုးေတြယုုိေနပါတယ္။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ 
ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးက သြပ္မိုုးေတြ တစ္အိမ္ကိုု ၂၅ ခုု ေ၀ေပးပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေတာ့ မရၾကပါဘူး။”၆ (၁၃ ၾသဂုုတ္ ၂၀၁၉  တြင္ျပဳလုုပ္ေသာ ဦးတည္အုုပ္စုု ေဆြးေႏြးပြဲ) 

 ေနရပ္ျပန္လာျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကိုု 
ေျဖရွင္းႏိုုင္ရန္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားမွ  ေနရပ္သို႔  ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုုိင္ျခင္းႏွင့္္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္မတီ 
ကိုုဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ၆ ေမလ ၂၀၁၉  တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသိုု႔ အသနားခံလႊာ တစ္ေစာင္ေပးပိုု႔ခဲ့သည္။၇ 
ထိုုစာတြင္ ျပန္လည္ အေျခခ် ေနထိုုင္ၾကေသာ ရြာသားမ်ား လတ္တေလာ အေရးတႀကီးလိုုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားကိုု 
ေဖာ္ျပထားၿပီး အစိုုးရမွ အကူအညီေပးရန္ လိုုအပ္ခ်က္ ၇ ခ်က္ကိုု ေတာင္းဆိုုထားသည္။ ထိုုအခ်က္ (၇) ခ်က္မွာ (၁) 
၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အစိုုးရ အလယ္တန္းေက်ာင္းကုုိ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္၊ (၂) ရြာေဆးေပးခန္းကိုု 
ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္၊ (၃) ပ်ိဳးႀကဲရန္ ရာသီမစမီ ထြန္ယက္စိုုက္ပ်ိဳးႏိုုင္ေသာ ေျမဧက ၅၀ ဧက ခ်ထားေပးရန္၊ (၄) 
ရြာသားမ်ား၏ အိမ္မ်ား ျပန္လည္ေဆာက္လုုပ္ရန္ လိုုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားခ်ထားေပးရန္၊ (၆)  ရြာလမ္းကိုု ျပန္လည္ 
ေဖာက္လုုပ္ေပးရန္ (၇) လွ်ပ္စစ္မီးရရန္ ျပဳလုုပ္ေပးရန္။ (ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုုးရသိုု႔ ၆ ေမ ၂၀၁၉  တြင္ေပးပိုု႔ေသာ 
အသနားခံစာ)။၇ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉  အထိ၊ အစိုုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ပထမ ၂ ခ်က္ကိုုသာ ျဖည့္ဆည္းႏိုုင္ေသးသည္။ 
 
 ၄.၂။ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈ

 စစ္ေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရး ေရရွည္ တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲမႈသည္ ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ား မိမိတုိ႔၏ အသက္ေမြးမႈကုိ 
မည္မွ် ေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္ တည္မွီေနသည္။ ဤသုေတသနက 
ေနရပ္ ျပန္လာေသာ ရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ ေတြ႔ႀကဳံရေသာ အခက္အခဲမ်ား အားလုံးတြင္ အသက္ေမြးမႈကုိ ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္ ယူျခင္းသည္ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။

 ဤသုေတသန အစီအစဥ္တြင္ ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ား တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ရရွိေအာင္ 
ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ယူရာတြင္ ေတြ႔ႀကဳံရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားၿပီး ယင္းအေတြ႔အႀကဳံ 
မ်ားက အသက္အရြယ္၊ က်ား-မ၊ ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ စသည္တုိ႔ေပၚ မူတည္ၿပီး မည္သို႔ကြဲျပား ျခားနားသည္၊ ယခင္ 
စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ခဲ့ေသာ စုိက္ပ်ဳိးရန္ သင့္ေတာ္သည့္ေျမယာမ်ား မည္မွ်ပ်က္စီးသြားသည္ သုိ႔မဟုတ္ လုံျခဳံေရး 
အေျခအေနအရ တပ္မေတာ္မွ ကန္႔သတ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္တုိ႔ကုိ ထဲထဲဝင္ဝင္ စူးစမ္းထားသည္။

၆ထုိသုိ႔ အခ်ဳိ႕ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းမ်ား မရရွိ ျခင္းမွာ ယင္းတုိ႔တြင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အစုိးရ၏ စာရင္းတြင္ 

မပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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 ပထမဆုံး အသက္အရြယ္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းအားျဖင့္ ဇယား(၉) တြင္ ေဖၚျပထားသည့္အတုိင္း ေနရပ္ 
ျပန္လာသူမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်အသက္မွာ ၅၂ ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပ်မ္းမွ် လူ႔သက္တမ္း ၆၆.၈ ႏွစ ္ကုိ ယွဥ္ၾကည့္ေသာ္ 
ေနရပ္ျပန္လာသူ အမ်ားစုမွာ ဇရာအက်ပုိင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သုေတသန ျပဳလုပ္သူမ်ားမွ ေလ့လာရာတြင္ 
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ေနသူမ်ားမွအပ နမ့္ဆန္ယန္တြင္ လူငယ္ပုိင္း အနည္းငယ္သာ ရွိသည္ကုိ 
ေလ့လာမွတ္သား မိၾကသည္။ ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ားတြင္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူ မ်ားျပားေနျခင္းက စစ္ေရွာင္လူထု 
လူငယ္ပုိင္း အၾကားတြင္ နမ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာေနရပ္ ျပန္ျခင္းသည္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ မဟုတ္သည္ကုိ 
ျပသရာလည္း ေရာက္ႏုိင္သည္။ စိတ္တုိင္းက် သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကုိ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္လည္း 
ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။

ဇယား (၉)

&
mc

dki
fE
Ie
f;

 က်ား-မ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ကို ၾကည့္မည္ဆုိပါက ေနရပ္ ျပန္လာသူ ဇယား (၁၀) တြင္ ေဖၚျပ ထားသကဲ့သုိ႔ပင္ 
အမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား (၅၈.၅၇%) ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိ နမ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာတြင္ ရရွိႏုိင္ေသာ 
အလုပ္အကုိင္ မ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္သည့္အရာမ်ား မဟုတ္ေပ။ ဇယား (၁၁) တြင္ 
ေဖၚျပ ထားသကဲ့သုိ႔ပင္ ေနရပ္ ျပန္လာသူ အမ်ားစုမွာ မိမိတို႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကုိ တည္တံ့ေအာင္ 
တည္ေဆာက္ယူႏုိင္ျခင္း မရွိၾကေပ။ ေနရပ္ ျပန္လာသူအမ်ားစုတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ား 
ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း သူတုိ႔မွာ ေနရပ္ ျပန္လာခ်ိန္ မိမိကုိယ္ သီးသန္႔ရပ္တည္ႏုိင္မႈ ႏွင့္ ခ်ိန္ထုိးၾကည့္လ်င္ အနည္းဆုံးအဆင့့္ 
ေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္ဟန္တူသည္။
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ဇယား (၁၀)

ဇယား (၁၁)

&
mc

dki
fE
Ie
f;
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 ေနရပ္ျပန္လာ သူမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း မ်ားမ်ားစားစားမရွိေပ။ အဓိက 
ေရြးခ်ယ္စရာအေနျဖင့္ တရုတ္တုိ႔ လာေရာက္စုိက္ပ်ဳိးေသာ ငွက္ေပ်ာၿခံ သုိ႔မဟုတ္ တရုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ကုိင္ေသာ 
ေရႊတြင္းမ်ားတြင္ ေန႔စားဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြမရေသာ သူမ်ားမွာမူ အစုိးရ ႏွင့္ 
တပ္မေတာ္မွေပးကမ္းေသာ အေထာက္အပံ့ကုိ ေစာင့္ရန္သာရွိေတာ့သည္။ ေနရပ္ ျပန္လာသူအေတာ္မ်ားမ်ား၊ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအပါ၊ ငွက္ေပ်ာၿခံမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ခြန္အားျပည့္ဝမႈ 
မရွိၾကေခ်။ ငွက္ေပ်ာၿခံမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္သူမ်ားမွာ ေတာင္ေပၚမွ ငွက္ေပ်ာခုိင္မ်ားကုိ ထမ္းဆင္းရျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ 
သုေတသနအဖြဲ႔အေနျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမွ ငွက္ေပ်ာခုိင္ထမ္းသည္ အဖုိးအခေပါက္ေစ်းကုိလည္း 
ေလ့လာမိသည္။ ငွက္ေပ်ာတစ္ခုိင္လွ်င္ ၈ ယြမ္ မွ ၁၁ ယြမ္အထိ (ျမန္မာေငြ ၁၆၀၀ မွ ၂၂၀၀ ခန္႔) ရရွိႏုိင္သည္။ 
ရာသီခ်ိန္အေပၚမူတည္ၿပီး သန္မာအားေကာင္းၿပီး ျဖတ္လတ္ေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ရက္လုပ္ခ ၅၀၀ 
ယြမ္ခန္႔အထိ ရရွိႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းအလုပ္အကုိင္အမ်ားစုကုိလည္း ထီးခ်ဳိင္၈့ တာလီ၊၉ ဗန္းေမာ္၊ အစရွိသည့္ 
ေဒသမ်ားမွ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကသာ ႀကီးစုိးထားၾကသည္။ သုေတသန အဖြဲ႔မွ 
နမ့္ဆန္ယန္ ေက်းရြာတြင္ အျခားေဒသမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္သူမိသားစု ၁၇ စု ကုိလည္း သတိျပဳမိပါသည္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ နမ့္ဆန္ယန္ေက်းရြာမွ ငွက္ေပ်ာၿခံမ်ားတြင္ အလုပ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားမွာလည္း 
ဓါတုေဆးရည္တြင္ ငွက္ေပ်ာခုိင္မ်ား ေဆးျခင္း၊ စိမ္ျခင္း စသည့္အလုပ္မ်ားသာ လုပ္ၾကရၿပီး ကားတစ္စီးစာအတြက္ 
လုပ္ခ ယြမ္ ၁၀၀ ရရွိသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ သူတုိ႔သည္ တစ္ေန႔လုပ္ခ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀ ဝန္းက်င္ ရရွိၾကပါသည္။ 
အလုပ္သမားမ်ားကုိ လက္အိတ္္၊ မ်က္ႏွာဖုံး စသည့္အကာအကြယ္ ကရိယာမ်ားလည္း လုံေလာက္ေအာင္မေပးၾကေပ။ 
ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ဓါတု ေဆးဝါးမ်ား ကုိင္တြယ္ထိေတြ႔ေနျခင္းမွာ အႏၱရာယ္ မည္မွ်ႀကီးသည္ကုိ မည္သူမွ်မသိေပ။

 ေနရပ္ ျပန္လာသူ အခ်ဳိ႕မွာ နမ္ဆန္ယန္ရြာအနီးမွ ေရႊတြင္းမ်ားတြင္ စက္ေမာင္း အလုပ္လုပ္ၾကသည္ မ်ားလည္း 
ရွိသည္။ ပဋိပကၡမျဖစ္မီက အိမ္ေထာင္စုတစ္ခ်ဳိ႕မွာ ေရႊတြင္းကုိယ္ပုိင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ 
ေရႊတြင္းမ်ားကုိ ကုမၸဏီမ်ားကသာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားၾကသည္။ တစ္ဦးခ်င္း ေရႊတူးျခင္းမ်ားကုိ ခြင့္မျပဳေပ။ ကုမၸဏီ 
မ်ားအေနျဖင့္ စက္အင္အားကုိ အဓိက အသုံးျပဳၾကသျဖင့္ လူ လုပ္အားအနည္းငယ္သာ လုိအပ္ၾကသည္။

၈ထီးခ်ဳိင့္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း အထက္ပုိင္းမွ ၿမဳိ႕တစ္ၿမဳိ႕ 
၉တာလီ၊ ဗန္းေမာ္ ၿမဳိ႕နယ္အတြင္းမွ ၿမဳိ႕ငယ္ တစ္ခု

ေျမပုံ (၃)၊ ၂၀၁၁ မတ္ ၂၄ ရက္ နမ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာ ၿဂဳိဟ္တု ဓါတ္ပုံ (Google Earth)။ စစ္မျဖစ္မီ လီဆူဧ၀ံေဂလိ 
အသင္းေတာ္ (နမ္ဆန္ယန္) ပိုင္ဆိုင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမ အေျခအေန။
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ေျမပုံ (၄)၊ ၂၀၁၈ ဇႏၷဝါရီ ၁၂ ရက္ နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာ ၿဂဳိဟ္တု ဓါတ္ပုံ (Google Earth)။ စိုက္ပ်ိဳးေျမသည္ 
ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည္။ (ေျမပုံ (၃) ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရန္။ ေရအုိင္ ငယ္ေလးမ်ားမွာ 
စစ္ပြဲကာလအတြင္း ေရႊတူးျခင္းေၾကာင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ အိမ္ေထာင္စု ၁၇ စု ႏွင့္ စာရင္းမသြင္းႏုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွအပ ေနရပ္ျပန္လာသူ 
အမ်ားစုမွာ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔မွ ေပးကမ္းေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိသာ အဓိက မွီခုိေနရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ 
အေထာက္အပံ့သည္ပင္လွ်င္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား အစရွိသည္တုိ႔ကုိ တစ္ႀကိမ္တည္း အျပတ္ေပးထားသည့္ သေဘာ ျဖစ္ၿပီး 
အကန္႔အသတ္ ရွိေနသည္။ တတိယအသုတ္ ေရာက္ရွိလာေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားက အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွေပးေသာ 
အေထာက္အပံ့ ေနာက္ဆုံး လက္ခံရရွိထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။၁၀ ေနရပ္ ျပန္လာသူအခ်ဳိ႕က အေထာက္အပံ့ပစၥည္း 
ျဖန္႔ေဝမႈစနစ္သည္ မွ်တမႈမရွိ ဟု ယူဆၾကသည္။ ဥပမာ FGD တစ္ခုတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး ေျပာျပ သည္မွာ -

“တတိယ အသုတ္ေတြက အိမ္ေထာင္စုစာရင္း လူဦးေရအရ ခြဲတမ္းေတြရတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ပထမ နဲ႔ ဒုတိယ 
အသုတ္ ေတြက်တာ့ တကယ္ ျပန္လာတဲ့ လူဦးေရ စာရင္း အတိုင္းပဲ ရတယ္။” (၂၀၁၉ ၾသဂုတ္ ၁၃ တြင္ 
က်င္းပသည့္ FGD)

 အေစာပုိင္းတြင္ ရြာသားအခ်ဳိ႕သည္ အပုိဝင္ေငြအတြက္ ငါးရွဥ့္ေထာင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခု ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
နမၼတီးကဲ့သုိ႔ ေဝးလံေသာေဒသမ်ားမွ အျပင္လူမ်ားပင္လွ်င္ နမ္ဆန္ယန္အရပ္သုိ႔ စီးပြားျဖစ္ ငါးရွဥ့္ေထာင္ရန္ 
လာေရာက္ၾကသျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမွာလည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ရွိလာေနသည္။ ရြာသားမ်ားမွာ ပုံမွန္ ငါးရွဥ့္ပုံးေလး၊ ငါးပုံး 
အလြန္ဆုံးခ်ၾကၿပီး တစ္ရက္လ်င္ ႏွစ္ကီလုိ၊ သုံးကီလုိခန္႔မိကာ ယင္းကုိ ဝုိင္းေမာ္တြင္ တစ္ကီလုိ ၇၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းျဖင့္ 
သြားေရာက္ ေရာင္းခ်ႏုိင္သည္။ အျပင္လူမ်ားမွာ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပဲ ၁၅ပုံး၊ ပုံး ၂၀ခန္႔ ေထာင္ၾကၿပီး အႀကီးအက်ယ္ 
လုပ္ကုိင္ၾကသည္ျဖစ္ရာ၊ ထုိသုိ႔ အလြန္အကၽြံ ဖမ္းဆီးျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားအတြက္ ထုိေနရာတစ္ဝုိက္တြင္ ငါးရွဥ့္ 
ဖမ္းရန္ အခက္အခဲရွိလာသည္။ (၂၀၁၉ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ FGD)

၁၀ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မွ ေက်ာင္းသားအေဆာင္တြင္ ေနထုိင္ေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိသာ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ၿပီး မည္သည့္ NGO, 
INGO ကမွ ေနရပ္ ျပန္သူမ်ားကုိ အေထာက္အပ့ံ မေပးၾကေသးေပ။



36

 ၄.၃။ ေျမယာ အခြင့္အေရး လုံၿခဳံမႈ

 နမ့္ဆန္ယန္ ေက်းရြာသာမ်ား ေနရပ္ ျပန္လာရျခင္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ လုံၿခဳံေရး 
ႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္သည္။ ဇယား (၁၂) တြင္ ေဖၚျပထားသကဲ့သုိ႔ပင္ ေျဖၾကားသူ ၃၄.၂၉% က သူတုိ႔ ေနရပ္ 
မျပန္မီက သူတုိ႔၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ဆုံးရႈံးသြားမည္ကုိ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စုိးရိမ္ေနခဲ့ၾကသည္ ဟု ဆုိသည္။ ၃၅.၇၁% ကမူ 
နမ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာတြင္ မိမိတုိ႔ ခ်န္ထားခဲ့ရေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ဆုံးရႈံးသြားမည္ကုိ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္ပူပန္ ခဲ့ရေၾကာင္း 
ေျပာၾကသည္။ ၁၈.၅၇% ကသာ မိမိတုိ႔ ပုိင္ဆုိင္မႈအတြက္ ပူပန္မႈမရွိၾကေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

 ရြာသားမ်ား စုိးရိမ္သည့္ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ 
ျပဌာန္းလုိက္ေသာ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းႏွင့္ ဖုန္ဆုိးေျမမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒအရ ရြာသားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကုိ အစုိးရက 
သိမ္းဆည္းသြားမည္ကုိ စုိးရိမ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒက ေျမလြတ္၊ ေျမရုိင္းႏွင့္ ဖုန္းဆုိးေျမ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ေျမယာမ်ားကုိ ေျခာက္လအတြင္း အစုိးရထံ မွတ္ပုံတင္ရမည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔႔အျပင္ မွတ္ပုံတင္ ထားျခင္းမရွိသည့္ 
ေျမယာမ်ားတြင္ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္သူမ်ားကုိ က်ဴးေက်ာ္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္အထိ သုိ႔မဟုတ္ 
ေငြဒဏ္ ၅၀၀၀၀၀ က်ပ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ ဟု ပါရွိသည္။ (ၿငိမ္းၿငိမ္း ၂၀၁၉) 
 
 ေက်းရြာသားမ်ားထံတြင္ ေျမခြန္ေငြသြင္းခ်လံမ်ားမရွိျခင္းကလည္း ထုိစုိးရိမ္မႈကုိ တုိးပြားေစသည္။ 
အမွန္ပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္အရ ေနရပ္ျပန္လာေသာ ေက်းရြာသားအမ်ားစုမွာ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ 
အေထာက္အထား မည္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမွ် မရွိၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္း ရွိၾကသည့္ 
အခ်ဳိ႕အနည္းငယ္မွာလည္း ေျမအသုံးခ်ခြင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား မဟုတ္ၾကေပ၊ ေဒသတြင္းမွ ျပဳလုပ္ေပးေသာ 
ေျမအေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔စာရြက္စာတမ္းမ်ားမရွိရျခင္း အေၾကာင္းခံတစ္ခ်က္မွာ နမ္ဆန္ယန္ 
ေက်းရြာသည္ မည္သည့္အခါကမွ် ျမန္မာအစုိးရ၏ အျပည့္အဝ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ရွိမေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဇယား (၁၂)

&
mc

dki
fE
Ie
f;
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ဇယား (၁၃)

&
mc

dki
fE
Ie
f;

 ဇယား (၁၃) တြင္ ေဖၚျပထား သကဲ့သုိ႔ပင္ ေျဖၾကားသူ မ်ား၏ ၁၈.၅၇% ကသာ မိမိတုိ႔ထံတြင္ အိမ္ၿခံေျမ 
အတြက္ ေျမခြန္ေပးေဆာင္ ၿပီးေၾကာင္း ေျပစာရွိၾကသည္ ဟု ဆိုၾကသည္။ ၇၅.၇၁% မွာမူ ေျမယာ ပုိင္ဆုိင္မႈ 
အေထာက္အထား မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းမွ် မရွိၾကေပ။ ၅.၇၁% က တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္မျဖစ္မီက ယင္းတုိ႔တြင္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရွိခဲ့ ေသာ္လည္း တုိက္ပြဲတိမ္းေရွာင္စဥ္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ဇယား (၁၄) 
တြင္ ေဖၚျပထားသကဲ့သုိ႔ပင္ ၂၅.၇၁% ေသာ ေနရပ္ျပန္ ရြာသားမ်ားသည္သာ လယ္ေျမအတြက္ ေျမယာ ပုိင္ဆုိင္မႈ 
အေထာက္အထား တရားဝင္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ရွိၾကၿပီး ၅၇.၁၄% မွာမူ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္း လုံးဝမရွိၾကေပ။ 
၇.၁၄% က ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္စဥ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပ်ာက္ရွသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

ဇယား (၁၄)

&
mc

dki
fE
Ie
f;
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 ဤသုေတသနေလ့လာမႈမွ နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာသားမ်ား ေနရပ္ျပန္လာရန္ တြန္းအားေပးေသာအခ်က္ 
တစ္ခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း ေျခာက္ေသြ႔ေဒသမွလူမ်ား နမ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာသုိလာေရာက္ၿပီး ေျမယာမ်ား 
ရယူသြားမည္ကုိ စုိးရိမ္ျခင္းကလည္း တစ္ပုိင္းတစ္စပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ (၂၀၁၉ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ 
ျပဳလုပ္ေသာ FGD) ဤအေၾကာင္းအခ်က္ကလည္း နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာသို႔ ရြာသားမ်ား ေနရပ္ ျပန္ေစရန္ 
တြန္းအားတစ္ခု အျဖစ္ပါဝင္သည္။

 နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာသားအခ်ဳိ႕ကုိ ေနရပ္ ျပန္လာေစသည္အထိျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ 
လုံၿခဳံေရးစုိးရိမ္မႈမ်ား ဝန္းရံေနခဲ့လင့္ကစား မဆုိစေလာက္ေသာ အေရအတြက္သည္သာ အမွန္တစ္ကယ္ 
ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည္ကုိ စစ္တမ္းေကာက္ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ၉၂.၈၆% က ေနရပ္ ျပန္လာသည့္ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ မႀကဳံေတြ႕ရေၾကာင္းကုိ ဇယား (၁၅) တြင္ ပါရွိသည့္အတုိင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ရြာသာမ်ားအၾကားအခ်င္းခ်င္း ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ခဲသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတုိ႔ထံတြင္ တရားဝင္ 
အေထာက္အထား စာရြက္ စာတမ္းမ်ား မရွိၾကေသာ္လည္း ေဒသအတြင္း ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈကုိ သူတုိ႔အားလုံးက သိရွိ 
မွတ္မိေနၾကေသာေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းအျငင္းပြားမႈကုိ ဟန္႔တားႏုိင္သည္။ ေလ့လာမႈအရ နမ့္ဆန္ယန္ ေက်းရြာတြင္ 
အစုိးရ ကေသာ္၎၊ ျပင္ပမွ ေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားေသာ္၎ ေျမယာသိမ္းယူမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ဇယား (၁၅)

&
mc

dki
fE
Ie
f;

 သုိ႔ေသာ္ ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားဥပေဒအေၾကာင္းအရ စုိးရိမ္မႈမ်ားအျပင္ ေနရပ္ျပန္ 
ရြာသားမ်ားအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးရန္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ေျမယာရရွိႏုိင္ရန္မွာ အဓိကေျမယာအခြင့္အေရး လုံၿခဳံမႈ 
ျပႆနာအျဖစ္ ရွိေနစဲျဖစ္သည္။ နမ္ဆန္ယန္ဝန္းက်င္ အခ်ဳိ႕ေက်းရြာေျမႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားသည္ ရြာသားမ်ား 
စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ရွိေနခုိက္ ေရႊတြင္းမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားၾကသည္။
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၁၁ေျမျမွဳပ္မုိင္း အႏၲရာယ္ သတိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ား မရွိပါ။

အသက္ဝင္ေနဆဲ ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ ေတာဖုံးသြားေသာ လယ္ယာေျမ မ်ားအတြက္ စုိးရိမ္မႈ

 ေျမျမွဳပ္မုိင္း အႏၱရာယ္ဇုံ စည္းျခားသတ္မွတ္မႈ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရ၁၁သျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ ရြာသားမ်ား၏ 
စုိက္ပ်ဳိးေျမအမ်ားအျပား တပ္မေတာ္မွ ကန္႔သတ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမအတြင္း 
ေရာက္ရွိသြားသည္။ ဤသုေတသနအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းအရ လယ္ေျမ ၂၁၃ ဧကႏွင့္ အျခား ယာေျမ ၆၅၆ 
ဧကမွာ ကန္႔သတ္ နယ္ေျမထဲတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။၁၂

 

  

၁၂အခ်ဳိးအစား အတိအက် သိရွိႏုိင္ရန္ စုိက္ပ်ဳိးရန္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ေျမဧက စုစုေပါင္းကုိ တုိင္းတာတြက္ခ်က္ရန္ လုိသည္။ ယင္းသုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ နမ္ဆန္ယန္ ရြာသားမ်ားအားလုံး ေနရပ္ျပန္လာမွ ျဖစ္ႏုိင္ေပမည္။ ထုိသုိ႔ တုိင္းတာတြက္ခ်က္ရလွ်င္ပင္ ယခု 
အတုိင္းအတာသည္ ႀကီးစြာေသာ ဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္ေနဦးမည္ပင္။

ဇယား (၁၆)

&
mc

dki
fE
Ie
f;

 ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ားအတြက္ အျခားျပႆနာတစ္ရပ္မွာ လယ္ယာမ်ားကုိ မည္သုိ႔ ျပန္လည္ ေဖၚထုတ္ယူမည္ 
ဟူသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ေျမပုံ (၅) ႏွင့္ ေျမပုံ (၆) တုိ႔တြင္ ေဖၚျပထားသည့္အတုိင္း ယခင္က စုိက္ပ်ဳိး 
အသုံးခ်ခဲ့ၾကသည့္ လယ္ယာေျမ အခ်ဳိ႕မွာ ယခုအခါ ေတာမ်ားဖံုးလႊမ္းထားၿပီး ျဖစ္ေနသည္။ ေနရပ္ ျပန္လာေသာ 
ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေတာမ်ားရွင္းလင္းရန္ ဘူဒုိဇာမ်ားလုိအပ္ေပမည္။ သူတုိ႔ အေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ ဝယ္ယူရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ ငွားရမ္းရန္ ေငြေၾကးမရွိေပ။
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ေျမပုံ (၅)၊ ၂၀၁၁ မတ္ ၂၄ ရက္ နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာ ၿဂဳိဟ္တု ဓါတ္ပုံ (Google Earth)၊ စစ္ပြဲမ်ား မျဖစ္မီက တည္ရွိခဲ့ေသာ 
ေက်းရြာ၏ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကုိ ျပထားသည္။

ေျမပုံ (၆)၊ ၂၀၁၈ ဇႏၷဝါရီ ၁၂ ရက္ နမ္ ဆန္ ေက်းရြာ ၿဂဳိဟ္တု ဓါတ္ပုံ (Google Earth)၊ စြန္႔ပစ္ ထားခဲ့မႈႏွင့္ သစ္ပင္မ်ား 
ဖုံးလႊမ္းမႈ တုိ႔ေၾကာင့္ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသြားပုံကုိ ျပသည္ (ေျမပုံ (၅) ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္ရန္)။
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 အတုိခ်ဳံးဆုိရေသာ္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ၊ ေျမယာအခြင့္အေရးလုံၿခဳံမႈႏွင့္ ေျမျမွဳပ္မုိင္း အႏၲရာယ္စုိးရိမ္ရမႈႏွင့္ 
ေတာဖုံးသြားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကိစၥတုိ႔သည္ နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာ ေနရပ္ ျပန္လာေရးလုပ္ငန္းတြင္ 
ကန္႔လန္႔ခံေနေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္လာေနၿပီး ေနရပ္ျပန္ ရြာသားမ်ားအတြက္ အဓိက အခက္အခဲမ်ားအျဖစ္ 
ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမည္ပင္။ ဤစစ္တမ္းအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနေလ့လာမႈအရ ေနရပ္ျပန္ ရြာသား 
အမ်ားအျပားက မိမိ ေျမယာ ပုိင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထား တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေျမယာမ်ား 
သိမ္းယူျခင္း ႀကဳံေတြ႔ရမည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္း ေဖၚျပၾကေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္သလုိ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ား 
အမွန္တစ္ကယ္မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။ ဤေတြ႔ရွိခ်က္က ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ားႀကဳံေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ကုိ 
ဖြင့္ခ်ျပၿပီး ေနရပ္ျပန္ ရြာသားမ်ား၏ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာသက္ေမြးမႈ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳျခင္းကုိ ဦးစား 
ေပးသင့္သည္ဟု အေလးအနက္ ျပညႊန္းသည္။

၄.၄။ လူသား လုံၿခဳံမႈ

 အစား အေသာက္ ႏွင့္ သုံးေရ လုံၿခဳံမႈ

 ဒုတိယႏွင့္ တတိယအသုတ္ ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ားသည္ ဆန္ႏွင့္ ကုလားပဲမ်ားအတြက္ အစုိးရႏွင့္ 
တပ္မေတာ္တုိ႔မွ ေထာက္ပံ့ေသာ ခြဲတမ္းကုိသာ အဓိက မွီခုိေနရသည္။ ေနရပ္ ျပန္လာသူ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအတြက္ 
၎ဆန္ကုိ စားသံုးရန္ အခက္အခဲ ရွိသည္။ သူတုိ႔အဆုိအရ ျပင္ပမွ ဝယ္ယူေသာ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ 
ဆက္လက္ေနရစ္ခဲ့ေသာ မိသားစုဝင္မ်ားထံမွရရွိေသာ ဆန္ေစးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၎ဆန္သည္ ဖြဲၿပီး ပြသည္။ 

 ပထမ အသုတ္ ေနရပ္ျပန္လာ ၾကသူမ်ား (အိမ္ေထာင္စု ၁၇ စု) က မိမိတုိ႔ ေန႔စဥ္အစားအေသာက္  
လုိအပ္ခ်က္ကုိ မိမိဘာသာက်ခံႏုိင္သည္ဟုဆုိေသာ္လည္း ဒုတိယႏွင့္ တတိယအသုတ္ ေနရပ္ ျပန္လာသူ အမ်ားစုမွာ 
(အိမ္ေထာင္စု ၇၀ မွ အိမ္ေထာင္စု ၆၇ စု) ေန႔စဥ္ အစားအေသာက္အတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္ရေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ 
(ဇယား (၁၇) ရႈ) ထုိ႔အျပင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အာဟာရအစားအစာ ဝယ္ယူႏုိင္မႈကလည္း အင္မတန္ ႏွိမ့္ပါးလွသည္။ 
နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာတြင္ ေစ်းမရိွေပ။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သားငါးအတြက္ ျမစ္ႀကီးနား သုိ႔မဟုတ္ ဗန္းေမာ္ဖက္မွ 
တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ခါသုံးခါ ျဖတ္သြားလ်က္ရွိေသာ အသည္မ်ားထံမွဝယ္ရသည္။ ေပးရေသာေစ်းႏႈန္းမွာလည္း 
ျမစ္ႀကီးနား သို႔မဟုတ္ ဗန္းေမာ္တြင္ေပးရေသာ ေစ်းႏႈန္း၏ႏွစ္ဆခန္႔မွ် ေပးရေလသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ 
ေနရပ္ျပန္ ရြာသားမ်ားသည္ အသားငါးကုိ ရွားရွားပါးပါးပင္ စားခဲေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ရြာသားမ်ားက မိမိတုိ႔ 
အိမ္ဝုိင္းအတြင္း ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။

ဇယား (၁၇)
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 ဤအခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည့္အထဲတြင္ ဒုတိယႏွင့္ တတိယအသုတ္ ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ားအား 
ခြဲေဝေပးထားေသာ ရာရွင္ခြဲတမ္းသည္လည္း မၾကာမီ ျပတ္လပ္သြားဖြယ္ရွိေနသည္။ အစားအေသာက္ 
လုံၿခဳံမႈကင္းမဲ့ေနျခင္းက နမ့္ဆန္ယန္ ရြာသားမ်ားအတြက္ ေတာက္ေလွ်ာက္ အိပ္မက္ဆုိးပမာ တည္ရွိေနသည္။ 
ဤကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး FGD တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွ သူတုိ႔၏ပူပန္မႈကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဖၚျပသည္ -

“သက္ဆိုင္ရာက (လူ၊ကယ္၊ျပန္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္) က်မတို႔ကုိ အစားအစာ ပုိၿပီး လံုလံုေလာက္ေလာက္ 
ေထာက္ပံ့မယ္ဆုိရင္ အရမ္းေကာင္းမွာပဲ။ လူမႈေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး 
ဝန္ႀကီး ဌာနက က်မတို႔ကို အေျခခံ အစားအစာ လံုေလာက္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးရင္ တစ္ကယ္ကို 
အရမ္း ေကာင္းမွာ။ အခု ရထားတဲ့ အစားအစာေတြကုန္သြားရင္ ဘယ္ကေန ျပန္ရႏုိင္မလဲ ဆိုတာ 
ကၽြန္မတို႔ မသိဘူး” (၂၀၁၉ ၾကဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ FGD)

 
 ေန႔စဥ္ အစားအေသာက္လုံၿခဳံေရးသည္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအေၾကာင္း 
တစ္ခုခုေၾကာင့္ အစုိးရစာရင္းတြင္မပါရွိေသာ ေနရပ္ျပန္ ရြာသားမ်ားအတြက္လည္း ပူပန္စရာ အေရးျဖစ္ပါသည္။ 
အသက္ ၆၈ အရြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက သူႏွင့္ သူ၏မိသားစုမွာ နမ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာသုိ႔ စစ္ေရွာင္မ်ား ေနရပ္ ျပန္ေရးကုိ 
ဦးေဆာင္ေသာ အရာရွိမ်ားထံ မိမိတုိ႔၏ အမည္စာရင္းမ်ား ေပးထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ထံမွ 
မည္သည့္အစားအစာ အေထာက္အပံ့မွ် မရရွိေၾကာင္း၊ ဆန္ႏွင့္ အျခားအစားအစာမ်ားကုိ ျပင္ပမွသာ ဝယ္ယူရေၾကာင္း၊ 
ေျပာျပသည္။၁၃ သူ႔ အေျပာ အရ -

“ဒီမွာက ေစ်းမရွိေတာ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အသား၊ ငါးဝယ္ဖုိ႔ အင္မတန္ခက္တယ္။ အသား 
စားခ်င္ရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္္တုိ႔က မဝယ္ႏုိင္ဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလ အသားဝယ္ႏုိင္တဲ့အခါ 
က်ေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ စားၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားဆံုးကေတာ့ ဆား၊ ငရုတ္သီးနဲ႔ 
စားလိုက္ၾကတာပဲ။” (တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္ Code NSY 2017 2019)

 အျခား သက္ႀကီး တစ္ဦးကလည္း ထုိနည္းျဖင့္ပင္ ေဖၚျပသည္။ -

“ကၽြန္ေတာ္္တို႔ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ေပ်ာက္သြားတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္္တို႔က တရားဝင္ နာမည္စာရင္းသြင္းလို႔ 
မရေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရိကၡာေဝတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္္တို႔က သြားထုတ္ယူလို႔ မရဘူး။ အခု ကၽြန္ေတာ္္တုိ႔က 
ဆန္ကို ျမစ္ႀကီးနားကေန မွာယူ ရတယ္။ ဆန္ တစ္အိတ္ကို ၄၅၀၀၀ ေပးရတယ္။ ဒီ ေနာက္ဆုံး ဆန္တစ္အိတ္ 
ကုန္ရင္ ဘာဆက္လုပ္ ရမလဲေတာင္ မသိေတာ့ဘူး” (တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းမႈ Code NSY 2037 2019) 

 
 အေျခအေန အရပ္ရပ္ႏွင့္ မတူပဲ  နမ္ဆန္ယန္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား အေဆာင္တြင္ အစားအေသာက္ 
လုံၿခဳံမႈသည္ အဓိက ျပႆနာမဟုတ္ေတာ့ေပ။ ၎တုိ႔ကုိ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္က အစားအေသာက္မ်ား ပုံမွန္ 
ေထာက္ပံ့ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုေက်ာင္းသားေဆာင္တြင္ အျခားေသာ ေနရပ္ျပန္ ရြာသားမ်ားအားလုံး ကဲ့သုိ႔ပင္ 
သုံးေရ ျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ၾကရသည္။ ေက်ာင္းသား ဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ရွိသည္ ျဖစ္ရာ အားလုံးအတြက္ 
ေရသန္႔မ်ားကုိ အေဆာင္မွဝယ္ယူရန္ မတတ္ႏုိင္ေပ။ ထုိ႔အျပင္ ေန႔စဥ္ေရကုိ ႀကဳိခ်က္ရန္လည္း  အခ်ိန္မရွိေပ။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေရစိမ္းကုိပင္ ေသာက္သုံးရေတာ့သည္။ မုိးတြင္းကာလတြင္ ေက်ာင္းသား 
အမ်ားအျပား ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္း ျဖစ္ၾကသည္။ ခ်ဳိးေရသည္လည္း ျပႆနာတစ္ရပ္ပင္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 
ေနရပ္ျပန္ ရြာသားမ်ား အားလုံးသည္ ရြာအနီး ေခ်ာင္းေရတြင္သာ ေရခ်ဳိးၾကၿပီး ေပြးကဲ့သုိ႔ေသာ အေရျပားေရာဂါမ်ား 
စြဲကပ္ၾကသည္။

၁၃ဤအိမ္ေထာင္စု တရားဝင္ အမည္စာရင္း လက္ခံရရွိၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားမွ မည္သည့္ အေျခခံ အစားအေသာက္မွ် မေထာက္ပံ့ 
ေတာ့သည္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။
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ဇယား (၁၈)

&
mc

dki
fE
Ie
f;

 ရုပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ လုံၿခဳံမႈ

 ေျမျမွဳပ္မုိင္း အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမ အက်ယ္အဝန္းမ်ားစြာ ရွိေနျခင္းက ရြာသားမ်ား၏ သြားလာ 
လႈပ္ရွားမႈကုိ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစသည္။ ေျဖၾကားသူမ်ားအားလုံး မိမိတုိ႔ေက်းရြာကုိ ျပန္ေရာက္သည့္အခ်ိန္ 
လုံၿခဳံသည္ ဟု တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ေျပာၾကေသာ္လည္း (ဇယား (၁၉) ရႈ) ေျမျမွဳပ္မုိင္း ေပါက္ကြဲမႈသည္ အနည္းဆုံး 
ယင္းတုိ႔၏ အေတြးထဲတြင္ တစ္ကယ္ပင္ နီးနီးကပ္ကပ္ ရွိေနသည္။ ယင္းမွာ ရြာသားမ်ားကုိယ္တုိင္ နမ္ဆန္ယန္ 
ရြာဝန္းက်င္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ား ရွိေနသည္ကုိ မသိရေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေျဖၾကားသူ 
၇၀ ဦး အထဲမွ ၆၇ ဦးက ေျမျမွဳပ္မုိင္း မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိသည္ကုိ သိပါသလား ဟု ေမးျမန္းရာ မသိပါဟု ေျဖၾကသည္။ 
အမွန္တစ္ကယ္ပင္ ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ကူးထဲတြင္ ျဖစ္ေစ ဤ စုိးရြံ႕မႈသည္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းတည္ရာကုိ မသိရွိျခင္းတြင္ 
အေျခခံသည္။
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ဇယား (၂၀)
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mc
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ဇယား (၁၉)
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f;
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ဇယား (၂၂)

&
mc

dki
fE
Ie
f;

ဇယား (၂၁)

&
mc

dki
fE
Ie
f;

 ရြာသား ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ သက္တမ္း လြန္ၿပီးေသာ မုိင္းမ်ားကုိပင္ မႀကဳံဖူးေပ (ဇယား (၂၁) ရႈ)၊ ရြာသားမ်ား 
ေနရပ္ ျပန္လာၿပီး ေနာက္ပုိင္း ယခုအခ်ိန္ထိ ေျမျမွဳပ္မုိင္း ေပါက္ကြဲမႈ မျဖစ္ပြားေသးေပ။ ေျမျမွဳပ္မုိင္း တည္ရာကုိ 
မသိရွိရျခင္းေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ သားသမီးမ်ား လုံၿခဳံေရးအတြက္ စုိးရိမ္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္ (ဇယား 
(၂၂) ရႈ)။ ေျဖၾကားသူ ၇၀ ဦး အထဲမွ ၄၇ ဦးက မိမိတုိ႔ သားသမီး မ်ားႏွင့္ အတူ ေနထုိင္ ၾကေၾကာင္း ေျပာသည္။ 
မိမိ သားသမီး မ်ား အတြက္ ေျမျမဳပ္မုိင္း ေပါက္ကြဲ မည္ကုိ စုိးရိမ္မိပါသလား ဟု ေမးရာ အမ်ားစု (၄၁ ဦး) က ေန႔စဥ္ 
စုိးရိမ္ရေၾကာင္း ေဖၚထုတ္ ေျပာျပၾကသည္ (ဇယား (၂၂) ရႈ)။
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 ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာဝန္းက်င္တြင္ မေပါက္ကြဲေသးေသာ ေျမျမွဳပ္မုိင္း မည္မွ်အတုိင္းအတာအထိ တည္ရွိ 
ေနသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ ၎ေျမျမွဳပ္မုိင္းအေရးသည္ နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာ ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ားအတြက္ အဓိက 
စုိးရိမ္စရာ တစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။ ေဖၚျပခဲ့ၿပီးသည့္အတုိင္း ယင္းသည္ တည္ေနရာမသိရျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမကုိ 
ထင္ထင္ရွားရွား စည္းျခားသတ္မွတ္ထားမႈမရွိျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်းရြာသားမ်ားကုိ တပ္မေတာ္မွ 
ေျမထုိးစက္ျဖင့္ ေျမရွင္းေပးထားသည့္ ေနရာမ်ားမွအပ အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ မသြားၾကရန္ အေၾကာင္းၾကား 
ထားသည္။ အစုိးရ တရားဝင္ အမည္စာရင္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသာ ေျမထုိးစက္ျဖင့္ ရွင္းလင္း ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈရရွိ 
ၾကသည္။ ထုိနာမည္စာရင္းတြင္မပါေသာ မိသားစုမ်ားမွာ ထုိဝန္ေဆာင္မႈမရရွိပဲ မိမိအိမ္ဝန္းကုိ မိမိဘာသာ 
စြန္႔စားရွင္းလင္းယူရသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အျဖစ္ႀကဳံရသည့္ မိသားစုတစ္စုမွ ဤသုိ႔ ေဖၚျပထားသည္- 

 “မုိင္းရွင္း လုပ္ငန္းကေတာ့ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းရွိၿပီး နာမည္စာရင္းထည့္ထားတဲ့ 
မိသားစုေတြအတြက္ပဲ လုပ္ေပးတယ္။ က်ဳပ္တို႔ မိသားစုကေတာ့ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမရွိေတာ့ 
က်ဳပ္တို႔ အိမ္ဝုိင္းထဲမွာ မုိင္းရွင္းေပးဖုိ႔ သူတို႔ကို အကူအညီေတာင္းလို႔မရေတာ့ဘူး။ 
တကယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ဳပ္တို႔လုိ ရြာစြန္မွာေနတဲ့အိမ္ေတြက ဒါမ်ဳိးပုိလုိအပ္တာေပါ့ေနာ္။ ဒါနဲ႔ 
က်ဳပ္တို႔လည္း ကိုယ့္အိမ္ဝုိင္းမွာ ကိုယ့္ဘာသာစြန္႔စားၿပီး မုိင္းရွင္းရတာေပါ့။” (တစ္ဦးခ်င္း 
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ Code NSY 2037 2019) 

 တစ္ဖက္တြင္ အထက္ပါေျမပုံ၌ ေဖၚျပထားသကဲ့သို႔ပင္ ေက်းရြာအတြင္း အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ 
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာလႈပ္ရွားႏုိင္သည္ဟု သတ္မွတ္ေသာ ေနရာအကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ ရွိပါသည္။ ယင္းက 
သူတုိ႔၏ သြားလာႏုိင္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံေသာ သက္ေမြးမႈရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ 
အဓိကျပႆနာမွာ ကန္႔သတ္နယ္ေျမကုိ သီးသန္႔စည္းျခားသတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိမႈပင္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ လယ္ယာေျမ 
အမ်ားစုမွာ ကန္႔သတ္နယ္ေျမအတြင္း က်ေရာက္ေနသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ လႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘဝလုံၿခဳံမႈတုိ႔ကုိ 
သာမက၊ တည္တံ့ခုိင္မာေသာ သက္ေမြးမႈရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ထိခုိက္မႈရွိလာပါသည္။

ေျမပုံ (၇)၊ ၂၀၁၈ ဇႏၷဝါရီ ၁၂ ရက္ နမ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာ ၿဂဳိဟ္တု ဓါတ္ပုံ (Google Earth)။ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ 
လႈပ္ရွား ႏုိင္ေသာ ဧရိယာျပပုံ။



47

ေျမပုံ (၈)၊ ၂၀၁၈ ဇႏၷဝါရီ ၁၂ ရက္ နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာ ၿဂဳိဟ္တု ဓါတ္ပုံ (Google Earth)။ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ 
လႈပ္ရွားႏုိင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းျပပုံ။

ဤေလသံ အတုိင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ FGD တြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးမွ အခက္အခဲမ်ားအေၾကာင္း ရင္ဖြင့္သည္မွာ-

“က်ေနာ္တို႔ အိမ္ဝုိင္း ကေနေတာင္ ထြက္လို႔ မရေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ ဖေယာင္းတိုင္ေလး 
သြားဝယ္ဖုိ႔ေတာင္ ထြက္ရခက္တယ္။” (၂၀၁၉ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ FGD)

 တပ္မေတာ္မွ ေနရပ္ျပန္ ရြာသားမ်ားကုိ လယ္ယာမ်ားသုိ႔ မသြားရန္ မေျပာေပ၊ ေျမျမဳပ္မုိင္း မရွင္းလင္း 
ရေသးေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ မသြားရန္သာ ေျပာသည္။ သုိ႔ေသာ္ အႏွစ္အားျဖင့္ ယင္း ႏွစ္ခုမွာ သိပ္ၿပီးမကြဲျပားေခ်။ ဤ 
အခက္အခဲ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနရပ္ျပန္ သက္ႀကီး အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ေထာက္ျပ သည္မွာ- 

“လက္ရွိမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အိမ္ဝုိင္းထဲကေနေတာင္ ထြက္လို႔မရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္္တို႔ကုိ 
အဲဒီဖက္ (သစ္ေတာ ဖက္သို႔ ညႊန္ျပလွ်က္) မသြားဖုိ႔ ညႊန္ၾကားထားတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ေတာထဲကုိ 
သြားခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မသြားရဲဘူး။” (တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ Code NSY 2018 2019)

 ေျမျမွဳပ္မုိင္းအႏၱရာယ္ သတိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ားလည္းမရွိ၊ ကန္႔သတ္နယ္ေျမကုိ ထင္ရွားသည့္ စည္းျခား 
သတ္မွတ္မႈလည္းမရွိေပ။ ေနရပ္ျပန္ ရြာသားမ်ားမွ သုေတသနအဖြဲ႔ကုိ ေျပာျပသည္မွာ ေနရပ္ျပန္လာၿပီး ေနာက္ပုိင္း 
ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔မွ စီစဥ္ေသာ မုိင္းအႏၱရာယ္ ပညာေပးအလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္သာ ရွိခဲ့ဘူးသည္။ 
ယင္းက ေနရပ္ျပန္ ရြာသားမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိေသာ အေနအထားကုိ ျဖစ္ေစသည္။ အခ်ဳိ႕က ယင္း ျပႆနာကုိ 
မိမိဘာသာ နည္းလမ္းရွာေျဖရွင္းျခင္း ျပဳလာသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိမိ၏ ကၽြဲႏြားမ်ားကုိ အရင္လြတ္လုိက္ၿပီး ဘာမွ 
ျဖစ္မလာေတာ့မွ ေနာက္က လုိက္သြားျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မိမိလယ္ယာေျမမွာ ေကအုိင္အုိ ထိန္းခ်ဳပ္ 
နယ္ေျမအတြင္း ျဖစ္ေနပါက နမ့္ဆန္ယန္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိလယ္ယာကုိ သြားေရာက္ႏုိင္ရန္ ေကအုိင္အုိမွ 
ထုတ္ေပးေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမည္။ အကယ္၍ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းရွိပါက ေကအုိင္အုိက ရြာသားမ်ား 
ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ မုိင္းမ်ားရွင္းလင္းေပးသည္။
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 မုိင္းရွာကရိယာျဖင့္ မုိင္းရွာေဖြျခင္းသည္ အခ်ိန္အလြန္ကုန္ေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ယင္းသည္ မည္သည့္ သတၱဳအပုိင္းအစကုိမဆုိ ေထာက္လွမ္းမိသည္ႏွင့္ အခ်က္ေပးသံ ျမည္သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မွ ေျမထိုးစက္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ရွင္းလင္းသည္။ ယင္းက အကုန္အက် မ်ားေသာ္လည္း 
အခ်ိန္ သက္သာေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔အေနျဖင့္ လူတုိင္းကုိ မလုပ္ေပးေခ်။ အက်ဳိးဆက္ အေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ 
ရြာသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ သက္ေမြးမႈဘဝမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ မ်ားမ်ားစားစား မရွိေပ။ FGD 
တြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးမွ သူတုိ႔သည္ ေနရပ္ ျပန္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း မေသခ်ာမေရရာမႈျဖင့္ မည္မွ် အခက္အခဲႀကဳံရသည္ကုိ 
ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖၚျပထားသည္-
 

“ေျမျမွဳပ္မုိင္း ျပႆနာေၾကာင့္ က်ဳပ္တို႔ လယ္ယာေျမကို မသြားရဲဘူး၊ ကန္႔သတ္နယ္ေျမကို သြားစရာ 
မလိုတဲ့ လုပ္ငန္း တစ္ခုခုကို လုပ္မလားလို႔ စဥ္းစား ေတာ့လည္း လုပ္ငန္း စတင္ဖုိ႔ အရင္း အႏွီးက 
မရွိဘူး။ ေျမျမွဳပ္မုိင္း ျပႆနာေၾကာင့္ က်ဳပ္တို႔ မိသားစုက အိမ္နဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းၾကားမွာပဲ သြားလိုက္ 
လာလိုက္နဲ႔ ေက်နပ္ လိုက္ရတယ္။” (၂၀၁၉ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ FGD)

 ဤအခ်က္က ေျမျမွဳပ္မုိင္းေၾကာင့္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမရွိေနျခင္းက ေနရပ္ျပန္ ရြာသားမ်ား၏ သက္ေမြးမႈအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈကို ထိထိမိမိေလးနက္ေစသည္။ သက္ေမြးမႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ 
ဒဂၤါးေစ့တစ္ခုတည္းမွ ေခါင္းႏွင့္ပန္းပမာ တြဲရက္ျဖစ္သည္။

 ၄.၅။ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး

 ပညာေရး

 နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာတြင္ ေနရပ္ ျပန္သူမ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ား ပထမဆုံး တာဝန္ယူ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ကိစၥမွာ နမ့္ဆန္ယန္ေက်ာင္းႏွင့္ ကက္သလစ္္အသင္းေတာ္မွ ဖြင့္လွစ္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား 
အေဆာင္ တုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား ဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။ ေက်းရြာအတြင္းမွ တက္ေရာက္ေသာ 
ေက်ာင္းသား ၁၀ ခန္႔မွ် ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုမွာ လုိင္ဇာ ႏွင့္ ဝုိင္းေမာ္ၿမဳိ႕မ်ားရွိ စစ္ေရွာင္ စခန္းမွ လာၾကသူမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ ဆရာ ဆရာမ ၁၂ ဦး ရွိသည့္ အနက္ တစ္ဦးသာ အမ်ဳိးသား ျဖစ္ေလသည္။ ဆရာမမ်ား အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသား မ်ားအား စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ဆရာ (အမ်ဳိးသား) အင္အားမ်ားပါက ပုိၿပီးထိေရာက္ႏုိင္သည္ဟု 
ဆုိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကြင္းဆင္းသုေတသနကာလတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေရးပစၥည္း အျပည့္အစုံ 
အေထာက္အပံ့ ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားကုိမူ ျပဳျပင္ျခင္း ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား မရွိေသးေပ။ 
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦးအေနႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
လုံၿခံဳေဘးကင္းေသာ ေနရာမျဖစ္ေသးေပ။

 ေက်ာင္းသားအေဆာင္တြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕မွာ ၅ႏွစ္ အရြယ္ခန္႔ အပါအဝင္ အေတာ္ပင္ 
ငယ္ေသးသည္။ သူတုိ႔သည္ မိမိအဝတ္ မိမိေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း၊ ေရခ်ဳိးျခင္း စသျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ထိန္းေက်ာင္းရသည္။  
ညအခ်ိန္ အိပ္ယာထဲဆီးသြားျခင္းသည္လည္း ေက်ာင္းသားငယ္မ်ားအၾကား ျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။ 
ေက်ာင္းသားေဆာင္တြင္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အစားအေသာက္မ်ားမွာ အာဟာရ ျပည့္ဝေသာ အစားအေသာက္မ်ား 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ေသာက္သုံးေရမွာမူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သိသာစြာပင္ ခက္ခဲသည္။ ေက်ာင္းသား 
အေရအတြက္မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းေဆာင္မွ ေရသန္႔မ်ား လုံေလာက္စြာဝယ္ယူရန္ သုိ႔မဟုတ္ က်ဳိခ်က္ရန္ 
အခက္အခဲရွိသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အနီးရွိ ေရတြင္းမွ ေရစိမ္းကိုသာ ေသာက္သုံးရသည္။

 သုေတသန စာတမ္းအတြက္ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္း ထားေသာ ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ 
စည္ကမ္းလုိက္နာမႈ နည္းပါးၿပီး ပညာေရးကုိ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးၾကသည္ဟု ယူဆ ၾကသည္။ ေက်ာင္းသား အခ်ဳိ႕သည္ 
စစ္ေရွာင္ စခန္း မ်ားမွ အေတြ႔အႀကဳံကုိ နမ့္ဆန္ယန္ ေက်းရြာတြင္ ျပန္လည္ က်င့္သုံး လုိၾကဟန္ရွိသည္။ သူတုိ႔သည္ 
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ေက်ာင္းႏွင့္ အေဆာင္တုိ႔မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာမည့္အစား လြတ္လပ္စြာ အေႏွာင္အဖြဲ႔ 
ကင္းကင္း ေနလိုၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားမွ စစ္ေရွာင္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ သင္ၾကားေပးရာတြင္ သူတုိ႔ 
ႀကဳံေတြ႔ ရေသာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ၿငီးၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ အသက္အနည္းငယ္ႀကီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ 
အေဆာင္ ျပင္ပတြင္ ေနထုိင္သည္ မ်ားလည္းရွိသည္။ အဓိက အေၾကာင္းမွာ ဆရာ ဆရာမမ်ား အေနျဖင့္ စစ္ေရွာင္ 
ေနာက္ခံ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေသာ အေတြ႔အႀကဳံမရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္က စစ္ေရွာင္ ေက်ာင္းသား 
ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားအေပၚ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ အျမင္ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး နမ့္ဆန္ယန္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေျပာျပသည္မွာ-  

“သူတို႔အေပၚ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က သူတို႔ကို တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္တဲ့အထိ 
အေထာက္အကူ ေပးသြားဖုိ႔ပါပဲ။ သူတို႔ အေနနဲ႔ တကၠသုိလ္ ဝင္တန္း ေအာင္သြားတဲ့ ေနာက္ပုိင္းေတာ့ 
ေကာလိပ္ ပညာေရး ကေတာ့ သူတုိ႔ မိဘေတြရဲ့ တာဝန္ပါပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေက်ာင္းက တစ္မူထူးတဲ့ 
အေျခအေနမွာ အထူးအေနနဲ႔ ဖြင့္ထားၿပီ။ အေျခခံပညာ အဆင့္ စာေမးပြဲ ေတြလည္း ဒီေလာက္ေတာ့ 
ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ သူတုိ႔ စာေမးပြဲ ေတြကို လြယ္လြယ္ ကူကူ ေအာင္သြားႏုိင္ပါတယ္။ 
တကၠသုိလ္ ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေျဖရမယ့္ အခါမွာ ျပႆနာ ျဖစ္ေနမွာ။ အဲဒီမွာက ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက 
ကိုင္တြယ္တာ မဟုတ္ ေတာ့ဘူး။ အခုကေတာ့ မိဘေတြ တတ္ႏုိင္လို႔ လာအပ္ရင္ ဘယ္သူ႔ကုိ 
မဆို လက္ခံ ရတာပဲ။ တစ္ဖက္မွာလဲ ေက်ာင္သားေတြက ကိုယ့္ကိုယ္ကို စစ္ေရွာင္ ကေလး ဆိုၿပီး 
ကုိယ္ပုံရိပ္ကို အဆိုးဖက္ တည္ေဆာက္ ေနတယ္။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ သူတို႔ကုိ ကိုင္တြယ္ဖုိ႔ 
ပုိခက္တာ။ သူတု႔ိထဲက တစ္ခ်ဳိ႕ဟာ ကိုယ္ဘဝကုိ အလို မက်ေတာ့ ပုန္ကန္ ခ်င္တယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ 
က်ေတာ့ သူတို႔ တက္ေနတဲ့ အတန္းနဲ႔ စာရင္ အသက္ေတြ အရမ္းႀကီးေနတယ္။ သူတုိ႔ကို ၾကည့္ရတာ 
မိဘေတြ တိုက္တြန္္းလို႔ပဲ ေက်ာင္းတက္ ေနတာနဲ႔ တူတယ္။ ပညာရွာဖုိ႔ လံုးဝကို စိတ္မဝင္စား 
ေတာ့တာ။” (တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းမႈ Code NSY 2001 2019)

 ဤအခ်က္က ဆရာ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေရွာင္ ေနာက္ခံေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ႏွစ္ကာလ 
ရွည္ၾကာ သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားသည္ကုိ သိရွိၾကေသာ္လည္း 
စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားမွ ေရာက္လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မည္မွ်အထိ ကုိင္တြယ္ရမည္ကုိ သဲသဲကြဲကြဲ မသိရွိ 
ၾကျခင္းကုိ ျပသ ေနသည္။ သူတုိ႔သည္ ဤကေလးမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ အမူအက်င့္ ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားကုိ ေျဖရွင္း 
ႏုိင္မည့္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ထားျခင္း မရွိၾကေပ။ ဤကေလးငယ္မ်ားမွာ အခက္အခဲ အလြန္မ်ားျပားသည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ႀကီးျပင္း ၿပီး စစ္ေရွာင္ စခန္း မ်ားတြင္ ခုႏွစ္ႏွစ္တုိင္ ေနထုိင္လာခဲ့သည့္အတြက္ ပုံမွန္ ပညာေရး အေျခခံ 
ျပင္ပတြင္ အင္မတန္ႏုနယ္ၿပီး က်ဳိးပဲ့လြယ္ေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။ ယင္း အေျခအေနတြင္ ဤကေလးမ်ား၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း အေထာက္အကူ ေပးႏုိင္ရန္ အထူး ပုံစံထုတ္ထားေသာ အႏုစိတ္သင္ၾကားေရးစနစ္ကုိ 
လုိအပ္သည္။

 ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စည္းကမ္း မလုိက္နာလုိေသာ သေဘာသဘာဝကလည္း မိဘမ်ားက စခန္း ျပင္ပထြက္ကာ 
အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရသည့္အတြက္ သူတုိ႔ကုိ အခ်ိန္မ်ားစြာ မေပးႏုိင္ေသာ အေျခအေန၊ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ 
ႀကီးျပင္းလာျခင္းႏွင့္ စိတ္ထက္သန္မႈ နည္းပါးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဤကေလးငယ္ အမ်ားစုအတြက္ နမူနာ 
ယူစရာ စံျပပုဂၢဳိလ္ မရွိၾကေပ။ သူတုိ႔က မိမိတုိ႔၏ အနာဂတ္ကုိ အျခားအျမင္ျဖင့္ ရႈျမင္သည္၊ မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီး 
ေလးစားမႈမရွိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မရွိ။ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ႀကဳံေတြ႔ပါက အလြယ္တကူ လက္ေလွ်ာ့ တတ္ၾကသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ သူတုိ႔သည္ အနာဂတ္အတြက္မ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မထားရွိႏုိင္ေပ။ ေက်ာင္းသားေဆာင္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 
ကက္သလစ္္ ရဟန္းတစ္ပါးက စစ္ေရွာင္ ေနာက္ခံေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျဖစ္တည္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ထိမိစြာ 
ေဖၚညႊန္းထားသည္-

“နမ္ဆန္ယန္ ေဘာ္ဒါေဆာင္က ေက်ာင္းသားေတြဟာ ေက်ာင္းစာနဲ႔ပါတ္သက္လာရင္ လူညံ့ေတာ့ 
မဟုတ္ၾကဘူး။ သူတို႔ရဲ့ ဥာဏ္ရည္က ဘာမွေျပာစရာမရွိဘူး။ အဓိကေျပာရမွာက သူတို႔ရဲ့ အမူ 
အက်င့္ဆိုး -- မထီ မဲ့ျမင္ျပဳမႈ၊ တန္ဖုိးမထားမႈ၊ ႀကဳိးစားအားထုတ္ခ်င္စိတ္ ကင္းမဲ့မႈေတြပဲ။ 



50

ဒီစိတ္ဓါတ္အခံက သူတို႔ စစ္ေရွာင္ကေလးေတြအျဖစ္နဲ႔ ေနလာခဲ့တဲ့ သမုိင္းေၾကာင္းကေနပဲ 
အေျခခံလာတာပါ။ စစ္ေရွာင္ စခန္း ေတြမွာက စရုိက္အမ်ဳိးမ်ဳိး ကေလးေတြ တစ္ေနရာတည္းမွာပဲ 
စုၿပဳံၿပီး ေနၾကတာ။ ဒါေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့ အက်င့္ေတြကိုလည္း အလြယ္တကူ သင္ယူၾကတာေပါ့။ 
ဒါေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္ စခန္းေတြကေန စိတ္ပုိင္း ဆိုင္ရာ အမူ အက်င့္ေတြ တိုးပြားေစတာပဲ။ သူတို႔ဟာ 
ဘဝရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ လမ္းေၾကာင္း ေပ်ာက္ဆံုး ေနတဲ့ ကေလးေတြပါ။” (တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 
Code NSY 2076 2019)

 စစ္ေရွာင္ စခန္းမ်ားတြင္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိသားသမီးမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမျပဳႏုိင္ေပ။ အခ်ဳိ႕ 
လူမ်ားအတြက္ မိဘ၏ ၾသဇာက်င့္သုံးရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္။ ဤအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေရွာင္ စခန္းရွိ 
သားသမီးမ်ားက ရုိေသေလးစားမႈ လုံးဝမရွိေတာ့သည့္ ဖခင္မ်ား၏ အေနအထားကုိ ေဖၚလားဂမ္ဖန္မွ ေဖၚျပထားသည္-

“အေဖက သားကို မဆံုးမႏုိင္ေတာ့ဘူး။ သားကေျပာမယ္ သူ႔ကို စခန္းကေကၽြးထားတာ၊ မိဘက 
ေကၽြးထားတာ မဟုတ္ဘူးလို႔။” (ေဖၚလားဂမ္ဖန္၊ ၂၀၁၉)

 စစ္ေရွာင္မိသားစု အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ရသည့္ ဖိအားေၾကာင့္ေသာ္၎၊ 
ပဋိပကၡအတြင္း ခင္ပြန္း/ဖခင္မ်ား ဆုံးရႈံးမႈမ်ားေၾကာင့္ေသာ္၎ က်ဳိးပဲ့ေနေသာ မိသားစုမ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။ 
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ မိသားစုမ်ားတြင္ ေမြးဖြား ႀကီးျပင္းလာေသာ ကေလးမ်ားသည္ ပုိၿပီး လူရာမဝင္ သုိ႔မဟုတ္ ကလန္ကဆန္ 
လုပ္တတ္သူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည္။

 ကေလးမ်ားစြာသည္ ထုိသုိ႔ ေပါင္းသင္းႀကီးျပင္းလာခဲ့ကာ ျမန္မာပညာေရးကုိ ကလန္ကဆန္ ျပဳၾကသည္။ 
သူတုိ႔သည္ ျမန္မာစကားကုိ နားလည္ၾကေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕မွာ ႏုိင္ငံေရး ဆန္႔က်င္မႈပုံစံတစ္ခုအျဖစ္ 
ဗမာစကားေျပာဆုိရန္ ျငင္းဆန္ၾကသည္။ အက်ဳိးဆက္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ရင္းႏွီးရန္ အခြင့္အေရး 
က်ဥ္းေျမာင္းသြားသည္။

 အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားအမ်ားအျပား ၈တန္းကုိ မေက်ာ္လြန္ႏုိင္ၾကေပ။ သူတုိ႔ အေနႏွင့္ 
၁၀ တန္းမေအာင္ေသာ္လည္း ငွက္ေပ်ာၿခံတြင္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ပါေသးသည္ဟု ေတြးယူႏုိင္သည္၊ သူတုိ႔အတြက္ 
ေက်ာင္းေနျခင္း ဟူသည္ လက္ေတြ႔အသုံးခ်မႈ တန္ဖုိးမ်ားစြာမရွိဟု ယူဆသည္လည္း ျဖစ္မည္။

 ထိုသို႔ဆုိလွ်င္ နမ္ဆန္ယန္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ယူေနေသာ စစ္ေရွာင္ေနာက္ခံ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္  
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡႏွင့္  ၎တို႔ ႀကီးျပင္းခဲ့ရာဝန္းက်င္၏ သားေကာင္မ်ားသာျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္၊ ဤသည္မွာ 
ေနရပ္ျပန္ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ား ဘက္ေပါင္းစုံမွ ႀကဳံေတြ႔ခံစားေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အေလးအနက္ ျပဳသည္။ 
ယင္းတြင္ စစ္ေရွာင္မ်ား လက္ရွိေနေနေသာ လုံၿခဳံေဘးကင္းသည္ဟု ထင္ရေသာ ေနရာကုိ ပုိ႔ေဆာင္ရန္ ထက္ပုိေသာ 
ဗ်ဴဟာမ်ားလုိအပ္ၿပီး ေနရပ္ ျပန္လာၾကသူမ်ားကုိ ပုိမုိထိေရာက္ေအာင္ အကူအညီေပးႏုိင္ရန္ အာရုံစုိက္သင့္သည္။

က်န္းမာေရး

 နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူႏုိင္သည့္ ေနရာႏွစ္ေနရာရွိသည္ - တပ္မေတာ္မွ 
ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေဆးခန္းႏွင့္ အစုိးရမွဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ လူနာ 
အမ်ားစုက က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ပုိမုိေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ ဆရာဝန္မ်ားကုိယ္တုိင္ ႀကပ္မတ္ကုသျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ 
တပ္မေတာ္မွဖြင့္လွစ္ေသာ ေဆးခန္းသုိ႔ ပုိသြားၾကသည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပဲ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းမွာ သူနာျပဳ 
မ်ားသာ (ႀကီးႀကပ္သည့္ ဆရာဝန္မရွိ) ျဖစ္ၿပီး ေဆးဝါးမ်ားလည္း မလုံေလာက္ေပ။ အခ်ဳိ႕ ရြာသားမ်ားက ေက်းလက္ 
ေဆးေပးခန္းကုိ ေဆးဝါးမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပျခင္းအလ်ဥ္းမရွိပဲ ေပးတတ္သည့္အတြက္ စိတ္ပ်က္ရေၾကာင္း 
ေျပာၾကသည္။ ရြာသားမ်ားေျပာပုံအရ သူတုိ႔အျပင္းဖ်ားနာလာပါက ဝုိင္းေမာ္ သုိ႔မဟုတ္ လုိင္ဇာေဆးရုံမ်ားသုိ႔ 



51

၁၄ထိုုအိမ္ေထာင္စုုမွ တရား၀င္ အိမ္ေထာင္စုုစရင္း ရရွိလာေသာအခ်ိန္တြင္ အစိုုးရမွ ရိကၡာမေ၀ ေတာ့ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေနႏိုုင္ပါသည္။ 

သြားၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ေဖါေရာင္ျခင္း၊ မသန္႔ရွင္းေသာေရကုိ အသုံးျပဳသျဖင့္ ေပြး 
ကဲ့သုိ႔ေသာ အေရျပားေရာဂါႏွင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါမ်ားမွာ အမ်ားဆုံးႀကဳံေတြ႔ရေသာ အဖ်ားအနာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေနရပ္ျပန္ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ား၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ား ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ အထူးျပဳေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား မရွိေသးေပ။ နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာ ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ား ႀကဳံေတြ႔ေနရေသာ က်န္းမာေရး 
အခက္အခဲမ်ားသည္၊ အထက္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသကဲ့သုိ႔ပင္၊ ၎တုိ႔ႀကဳံေတြ႔ေနရေသာ အာဟာရ အစားအစာႏွင့္ 
သန္႔ရွင္းေသာ သုံးေရရရွိရန္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ကူးလူးခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။

 ၄.၆။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

 လက္ရွိ နမ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ 
အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ-ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီ ဝင္ထားေသာ 
ၾသဇာႀကီးမားသည့္ ေတးေရး၊ ေတးဆုိ ေဖၚလားဂမ္ဖနကဲ့သုိ႔ေသာ အရပ္သားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ 
ျပဳေနၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိန္းေက်ာင္း 
ပဲ့ကုိင္သူ ၾသဇာေပးသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

 နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာသည္ အနက္ေရာင္နယ္ေျမဟု သတ္မွတ္သျဖင့္ တပ္မေတာ္က ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးႏွင့္ 
ေက်းရြာလုံၿခဳံေရး အပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိပါ ကုိင္တြယ္ထားစဲျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္က ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ႏွင့္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ေျမျမွဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရး၊ အိမ္ဝုိင္းမ်ား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည္ ဟု ယူဆၾကသည္။ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔က နမ္ဆန္ယန္ 
ေက်းရြာသားမ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့လုိလွ်င္ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားထံ ဧည့္စာရင္း မွတ္ပုံတင္သည့္ သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ 
ပထမဆုံး ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ပုိင္းတြင္သူတို႔သည္ အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
အဖြဲ႔အစည္းမည္မွ်က ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံႏုိင္ခဲ့သည္ကုိ မသိရေပ။၁၄ 

 ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္လည္း တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္၏ 
လႈပ္ရွားမႈ မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ အေထာက္အကူျပဳရသည္။ ဥပမာ- ရြာသားမ်ား ႏုိင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား 
ေလွ်ာက္ႏုိင္ေစရန္ ကူညီျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ကူညီျခင္းႏွင့္ အစုိးရေက်ာင္း၏ လုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားကုိ ထည့္သြင္းကူညီျခင္း စသည္ျဖင့္။

 ရြာသားမ်ား ေနရပ္ ျပန္လာျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရြာသားမ်ားက ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ကုိသာ မ်ားစြာ 
မွီခုိ ၾကေသာေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ေက်းရြာ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္ပုိင္း 
တစ္စ ပါဝင္ပတ္သက္ရေလသည္။ ေနရပ္ျပန္ ရြာသားမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈအလုိက္ ပါဝင္မႈကုိ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ 
၄၈% ေက်ာ္သည္ ကက္သလစ္္ အသင္းသားမ်ား၊ ၂၀% ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၊ ၁၅.၇၁% လီဆူ ႏွစ္ျခင္း အသင္းဝင္မ်ား၊ 
၁၂.၈၆% ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းသားမ်ား ႏွင့္ ၂.၈၆% မွာ လီဆူ ေအဂ်ီ အသင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ 
ကက္သလစ္ အသင္းဝင္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလြန္အေရးပါသည္။ 
ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္က ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္အားေပးမ်ားေခၚယူၿပီး တံတားေဆာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသား ေဆာင္ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အေထာက္အကူ ျပဳျခင္းႏွင့္ အိမ္ဝုိင္းမ်ား ရွင္းလင္းျခင္း စသည္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေက်းရြာ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ဦးေဆာင္သည္။ အသင္းေတာ္သည္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး အေျခခံလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ေက်းရြာ လူထုကုိ 
ေအာင္ျမင္စြာ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။



52

ဇယား (၂၃)

&
mc

dki
fE
Ie
f;

၄.၇။ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

 နမ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာ၏ အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျဖၾကားသူအမ်ားစုက တူညီသည့္ ေရာေရာေထြးေထြး 
ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ေဖၚျပၾကသည္။ အဆင့္တစ္ဆင့္အထိ နမ္ဆန္ယန္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ားရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု 
ယူဆၿပီး ႏွစ္ႏွစ္၊ သုံးႏွစ္အတြင္း နမ္ဆန္ယန္ကုိ ယခင္ရွိခဲ့သည့္အတုိင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ ထုိထက္မက ရွည္ၾကာၿပီး ဆယ္ႏွစ္နီးပါး ျဖစ္ႏုိင္သည္ ဟု ဆုိၾကသည္။ အရံ ေရႊေၾကာႏွင့္ 
ေျမၾသဇာေကာင္းေသာ ေနရာမ်ားရွိသျဖင့္ ရြာသားမ်ားသည္ သူတု႔ိ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကုိ ေကာင္းမြန္စြာ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ကမူ နမ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာ အနာဂတ္အတြက္ 
စိတ္မခ်မႈ မေရရာမႈမ်ားကို ခံစားၾကသည္။ သူတုိ႔က ဟုိးယခင္ကတည္းက အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပ်က္ ခဲ့ဖူးသည့္အတုိင္း 
တုိက္ပြဲမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္လာျခင္းႏွင့္ ပုိမုိဆုိးဝါးေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း စသည္တုိ႔ 
တစ္ပတ္လည္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္ၾကသည္။
 
 နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာသုိ႔ ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ား၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး သူတုိ႔၏ ပထမဆုံး 
ေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ အစုိးရႏွင့္ ေကအုိင္ေအအၾကား ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ အပစ္အခတ္ရပ္ဆုိင္းေရး လက္မွတ္ေရးထိုး 
ရန္။ ဒုတိယ အေနျဖင့္ နမ္ဆန္ယန္-လုိင္ဇာ လမ္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္။ တတိယ အလုိလားဆုံးမွာ စစ္ေရွာင္စခန္း 
မ်ားတြင္ ေနရစ္ေနေသာ နမ္ဆန္ယန္ရြာသားမ်ားအားလုံး ျပန္လာႏိုင္ရန္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ နမ္ဆန္ယန္ ရြာမွ 
တပ္မေတာ္စစ္စခန္းမ်ား ရုပ္သိမ္းသြားရန္ကုိလည္း ဆႏၵရွိၾကသည္။ ဤ လုိလားေတာင့္တခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ 
ဇယား ၂၃-၂၆ အတုိင္း မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္သည္။
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ဇယား (၂၆)
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 ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ား၏ အႀကီးမားဆုံး စုိးရိမ္မႈမွာ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ 
ဇယား ၂၇ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသကဲ့သုိ႔ပင္ ေျဖၾကားသူ ၇၀ ဦး အနက္ ၄ ဦး ကသာ ေနာက္ထပ္ တုိက္ပြဲမ်ား ထပ္မံ 
ျဖစ္ပြား လာမည္ကုိ မစုိးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ မေရရာေသာ နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာ အေနအထားက 
ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ား အေနျဖင့္ အနာဂတ္အတြက္ စုိးရိမ္ေနၿပီး နမ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရေသာ 
အေတြ႔အႀကဳံကုိ အိပ္မက္ဆုိးက့ဲသို႔ အမွတ္ရေနေပမည္။ ေနရပ္ ျပန္လာသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ ထင္ဟပ္ျပခ်က္ က ဤ 
ေၾကာင့္က်မႈကုိ ရွင္းလင္းစြာ ဖမ္းဆုပ္ျခင္းျဖစ္သည္-

“ကၽြန္မတုိ႔ အၿမဲတမ္း ႏုိးၾကားေနရတယ္။ ငါတုိ႔ ျပန္လာလုိ႔ရၿပီပဲလို႔ ပစ္စလတ္ခတ္ အိပ္လို႔မျဖစ္ဘူး။ 
အခ်ိန္တိုင္း သတိရွိေနရတယ္။ ရြာမွာ ျပန္လာေနတဲ့သူေတြ နံနက္စာေနာက္က်ၿပီးမွ စားတာေတြ႔ရင္ 
နမ္ဆန္ယန္ ရြာရဲ့အေျခအေနက ဘာမွေသခ်ာတာမဟုတ္ပဲနဲ႔ ဘာလို႔ အဲဒီေလာက္ေပါ့ဆသလဲလုိ႔ 
ကၽြန္မကေတာ့ အၿမဲဆူတယ္။ ကၽြန္မက သူတို႔ကိုေမးတယ္၊ ရုတ္တရက္ တိုက္ပြဲထျဖစ္လာရင္ မင္းတုိ႔ 
ဘာလုပ္မလဲလို႔။ အရင္က ကၽြမတို႔ နံနက္စာေတာင္ မစားလိုက္ရပဲ ထြက္ေျပးခဲ့ရတာ။ ႏုိင္ငံေရး အေျခ 
အေနက မတည္ၿငိမ္ေသးေတာ့ ကၽြန္မတို႔က အၿမဲတမ္း သတိဝီရိယထားရတယ္။  ကၽြန္မတို႔ ေနရပ္ 
ျပန္လာတာ လူတိုင္း သေဘာတူတာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္မတို႔ သတိထားရမယ္။” (တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းမႈ 
Code NSY 2033 2019)

 အခ်ဳိ႕ ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ားက လက္ရွိပဋိပကၡ ျပန္လည္ မျဖစ္ပြားမီအခ်ိန္ကဲ့သုိ႔ နမ္ဆန္ယန္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
ျပႆနာ ျပန္လည္ရွိလာမည္ကုိလည္း စုိးရိမ္ၾကသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ေနရပ္ျပန္ အမ်ဳိးသမီးႀကီး တစ္ဦးက 
သူ၏ စုိးရိမ္မႈကုိ ေဖၚျပထားသည္-

 “နမ္ဆန္ယန္မွာ လူေတြ အကုန္ျပန္လာတဲ့အခါ အရင္လိုပဲ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ ျပန္ျဖစ္လာမွာကုိ 
စုိးရိမ္တယ္။ အရင္က ဒီမွာ ေရႊေမွာ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီေဈးေနရာမွာ ဘိန္းျဖဴနဲ႔ ယာမကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 
ဝယ္လို႔ရတယ္။ ႏႈိင္းယွဥ္ ေျပာဖုိ႔ေတာင္ခက္တယ္။ ဖားကန္႔မွာ အဆိုးဆုံးျဖစ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္တုန္းကလိုပဲ 
လူေသေကာင္ေတြ ေျမႀကီးေပၚမွာ လဲေနတာေတြလည္း ေတြ႔ရမယ္။ အခုထိ ကၽြန္မဆို သားရည္ဂ်ာကင္ 
မဝတ္ခ်င္ဘူး။ ဘိန္းစား မသာေတြ သားရည္ဂ်ာကင္ဝတ္ၿပီး ေသေနတာ အမ်ားႀကီး ျမင္ခဲ့ရတယ္။” 
(တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ Code NSY 2052 2019) 
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၅။ နိဂုံး

 နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ား ေနရပ္ ျပန္ျခင္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ေရွာင္မ်ား 
ေနရပ္ ျပန္ျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အေရးကိစၥမ်ားကုိ ၿခဳံငုံၿပီး နမူနာေဖၚျပေပးသည္။ နမ္ဆန္ယန္ 
ေက်းရြာစစ္ေရွာင္မ်ား ေနရပ္ ျပန္ျခင္းတြင္ လုံၿခဳံေဘးကင္းမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈ အေျခခံအယူအဆမ်ားကို မည္မွ်အတုိင္းအတာအထိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဆုိသည္ကုိမူ လူထုအၾကား 
ျငင္းခုံၾကစဲျဖစ္သည္။

 ဤသုေတသနေလ့လာမႈမွ ေနရပ္ ျပန္ျခင္းသည္ ေအးစက္ေမွာင္မဲၿပီး စိတ္မခ်မ္းသာစရာေကာင္းသည့္ 
ႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ လူသားမ်ား၏ခံႏုိင္ရည္ျဖင့္ ရွင္သန္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ျပန္လည္ရုန္းထႏုိင္စြမ္းတုိ႔ကုိ 
နမူနာ ျပလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ဤသုေတသန ေလ့လာေတြ႔ရွိမႈက နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာ ေနရပ္ 
ျပန္ရန္ ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သူမ်ားကုိ ပဋိပကၡႏွင့္ စစ္ေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လႊမ္းၿခဳံထားသည္ 
ႏုိင္ငံေရး တြက္ခ်က္မႈ တုိ႔၏ အသုံးခ်ခံ သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ မျမင္ပဲ သူတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္တုိ႔ကုိ 
အေလးအနက္ျပဳရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အခုိင္အမာအႀကံျပဳ တုိက္တြန္းထားသည္။

 တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဤသုေတသနက အထူးသျဖင့္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာသက္ေမြးမႈ စိတ္ခ်ရေစရန္ 
ဦးတည္လ်က္၊ ေနရပ္ ျပန္လာသူမ်ား ေတြ႕ႀကဳံေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ရန္ ေဖၚထုတ္ထားသည္။ 
သုေတသန ေလ့လာခ်က္အရ နမ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာေနရပ္ ျပန္လာသူစစ္ေရွာင္မ်ား၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ျမွင့္တင္ရန္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ မလုံၿခဳံျခင္းႏွင့္ ထိရွလြယ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ပုိမုိၾကာရွည္ေစေသာ ဖြဲ႔စည္းမႈ 
အေျခအေနမ်ားအား ေျဖရွင္းျခင္းကုိ ပုိမုိ အာရုံစုိက္အေလးဂရုျပဳသင့္ေၾကာင္း ညြန္ျပေနသည္။

 ပထမအခ်က္အေနႏွင့္ အင္အားသုံးျခင္းကုိ ရုပ္သိမ္းရန္ အာမခံခ်က္လုိအပ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ 
အာမခံခ်က္မ်ားမရွိပါက နမ္ဆန္ယန္ေဒသခံမ်ား မိမိတုိ႔ အနာဂတ္အတြက္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ရန္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ထပ္မံထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမည္ကုိ အခ်ိန္တုိင္း စုိးထိတ္လွ်က္ ေနထုိင္ရျခင္း စိတ္ဖိစီးမႈကုိ စတင္ကုစား 
အေျဖရွာရာတြင္ မ်ားစြာခက္ခဲေပမည္။

 ဒုတိယအခ်က္တြင္ နမ္ဆန္ယန္၏ စီးပြားေရး ျပန္လည္နာလံထူလာေစရန္္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေတြ႔ႀကဳံႏုိင္သည့္ 
ဖြဲ႔စည္းတည္ရွိမႈ အဟန္႔အတားမ်ားကုိ၊ အထူးသျဖင့္ လုိင္ဇာႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၿမဳိ႕မ်ားသုိ႔ ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္း 
ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ားကုိ ေျမျမွဳပ္မုိင္း ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိုေဒသသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ သယံဇာတတူးေဖၚေရးကုမၸဏီမ်ား အႏၲရာယ္မွ 
ကာကြယ္ေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္လုိအပ္သည္။

 တတိယအခ်က္အေနႏွင့္ ထူးျခားသည့္အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာ ေနရပ္ 
ျပန္သူမ်ား မိမိတုိ႔ဘာသာ ေျဖရွင္းေစျခင္းထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး အခ်ိတ္အဆက္မိၿပီး လက္ေတြ႔က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ား 
လုိအပ္သည္။ ယင္းတြင္ မုိင္းရွင္းလင္းျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးရန္သင့္ေတာ္ေသာေျမမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္သည္အထိ 
ေတာရွင္းႏုိင္မည့္ စက္ယႏၱရားမ်ား ရရွိႏုိင္ေအာင္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ အစုိးရ အေထာက္အပံ့ တရားဝင္ 
ရရွိႏုိင္မည့္ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား (အိမ္ေထာင္စုစာရင္း စသျဖင့္) မရွိသည့္သူမ်ားအားလည္း 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေအာင္ တားဆီးေပးရန္၊ စသည္ အေထာက္အပံ့တုိ႔ လုိအပ္သည္။

 လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ထိခုိက္လြယ္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ရွိမႈ ပုံစံမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္းအားျဖင့္ 
ေနရပ္ ျပန္လာၿပီးေသာစစ္ေရွာင္မ်ား မိမိမတတ္ႏုိင္ေသာ  အေျခအေနေအာက္ သုိ႔မဟုတ္ သားေကာင္ဘဝ 
ေရာက္ရွိမသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ထုိမွ်မက ယင္းက နမ္ဆန္ယန္ကုိ တစ္ခ်ိန္က စည္ပင္ခဲ့ေသာ မိမိရပ္ရြာတြင္ 
မိမိတုိ႔ ဘဝ၊ အနာဂတ္ တည္ေဆာက္လုိသူမ်ား၏ သႏိၷဌာန္၊ ရုန္းထႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ခြန္အားတုိ႔ကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ 
အားေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
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